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ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 

ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΟΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ώς καl περl τόσων ϋ.λλων κεφαλαίων τοϋ ίδιωτικοϋ βίου τών Βυζαν~ 

τινών, οϋτω καl περl τοϋ άvαφερομέvου είς τΟν- γάμον, οϋδεμία γενικη 

μελέτη Εχει γραφij· καl τΟ πρdγμα είναι εUνόητοv, διότι μέχρι σήμερον 

δΕν Εχει συλλεγfi καl Επιστημονικώς καταταχ&η τΟ πχετικόν ύλικόν. cιΙνα τις 

Οντως έξαντλήση τi}\' περl τοϋ Βυζαντινοϋ γάμου ώς κοσμικfiς τελετfίς 

πραγματείαν, άvάγκη είναι να συλλέξn τΟ ύλικόν του και κατατάξη αύτΟ 

κατ& αίώνας, εί δυνατΟν δέ, καl κατ& τόπους, διότι φυσικΟν είναι να 

δεχ8ώμεν Οτι πάντα τα γαμήλια Εflιμα δεν- Εμειναν άμετάβλητα κατ& την 

πάροδον tών αίώνων τΥjς Βuζανηνfjς περιόδου, ούδ' iiσαv τd αύτα κατ& 

τόπους, τοίί{}' δπερ περιτράνως μαρτυροϋσι τα σήμερον έ8ιζόμενα. 

Καl Οσον μΕν άφορ~ είς τfιν χρονολογικην κατάταξιν τοϋ ύλικοϋ, tO 
πράγμα δΕν {}Ct είναι δύσχολον, ϋ.ν ή συλλογη γίντι σuστηματ~κως χαl είς 

είιρείαν κλίμακα, ή κατ& τόπους Ομως Εξέτασις Ελάχιστα, πιστεύω, itcX προσ· 
φέρη, διόtι οι παρέχοντες τaς σχ•τικaς πληροφορίας συγγραφείς πολλάκις 

έκ παρέργοu καl Ολως γενικώς όμιλοϋσιν έν τοίς. εργοις των, μη πολυ· 

πραγμονοϋντες περl τών τοπικών έθίμων. Δι' α~τΟ μετ' ίδιαιτέρο:ς δλως 

προσοχης πρέπει να σημειώντι και χρησιμοποιΏ ό έρευνητης τα χωρία 

έκείνα, έν οίς περl τοπικών γαμηλίων iΗΗμων γίνεται μνεία. 

Ώμίλησα άνωτέρω :περl τών πληροφοριών τών Βυζάντινών συγ

γραφέων τών είς τοVς γάμους άναφερομένων. Αi)ται είς δύο δύνανται ν& διαιa 

ρεftώσί κατηΎορίας, είς η1ς άναφερομένας .πρώτον εlς το"~; λαΥκοU; γάμους 

καί δεύτερον είς τοUς βασιλικσUς καl πριγκιπικούς. Καl περl μΕν τών βασι~ 

λικών γάμων Ί.χανά πως εχουσι γραφη ύπΟ τών Βυζαντινών Ί.στοριχώv και 

καl χρονογράφων καl -~πΟ νεωτέρων Ερευνητών, 1) περl τών λα'ίκών δμως 

έλάχιστα. 

Αί πηγαl έν τούτοις καl ένταίί\}α δΕ:ν σπανίζουσιν. ~Η μελέτη τών 

1) "Επωι τό δεύτ;ε.ρον κεφάλαιον της ;ταρούσης διατριβής τό περt βασιλικών κα~ 

πριγκιπικών γάμων π:ραyματεuόμε,,ον, δπερ, έλλείψει χώρου, {Μ δημοσιευbfι εις· τΟν 
προσεχη τόμον τής Έnετηρίδος. 



4 Φ. Κοuκουλέ-Συμβολη είς τΟ περl τοϋ γάμου παρά iοϊς Βυζαντινοίς κεφάλαιον. 

παπύρων. τών Εργων τών πατέρων τfiς έχκλησίας καl μάλιστα τοίί Γ' .καl ' . 
Δ' μ. Χ. αίό)νο;, είτα τών ίστορικών καl χρονογράφων, τών διαφόρων 

σuναξαρίων, τών σατυρικών Ερyω\', τών μαγικών βιβλίων, τών ποιημά

των, τών δνειροκριηκών βιβλίων, τών έγγράφων (δια{}ηκών-προικοσυμφώ

νων κ. τ. τ.) τών συλλογών τών Επιστολών, rώv συλλογώ.ν τών νόμων, tδ>ν 

νομοκανόνων καl τών μεσαιωνικών μυθιστορημάτων, ϊνα γενικώς όμιλή

σωμεν, aα παράσχη πολύτιμον ίιλιχόν. 

~Ανωτέρω άνέφερα τα μυίtιστορήματα. Ταίίτα είναι πηγή, ην πρέπΕι 

τις μεtιχ πολλijς προσοχijς να λαμβάνη ύπ' Ιiψιν, Ναl μεν άποβλέπουσι 

πολλάκις οί συγγρqφείς των είς την σύγχρονον αUτ<'Ον έποχην καl πα

-ρενείρουσιν είς αύτα σύγχρονα η&η καl Ε& ι μα, πολλάκις Ομως παρασυρό · 

μενοι καl ύπΟ τών &ρχαιοτέρων προτύπων, τα όποία άκολου-θοϋσι, καl ύπΟ 

tiiς έποχfjς, καθ' ην όποτί&εται έξελισσόμενον τΟ δριίμα, παρεμβάλλου

σιν είς την περιγραψήν των καl πολλι'χ άρχαία Ε&ιμα, τα δποία διακριτέα. 

τ.'jν Ηλειψιν μ' Ολα ταυτα πολλών πληροφοριών περl του γάμου 

κατ& τους ΒυζαντLνοirς χρόνους Ερχεται ν' άναπληρώση σπουδαιότατον 

βοήδημα, τοϋ όπο(ου πρέπει πολλάκις ο ερευνητijς ν« κάμνη χρijση·, ό 

·σημερινΟς ήμών δfjλον Οrι βίος καl τα κατα τόπους νϋν κατα τοUς γάμους 

ε&ιζ6"μενα. 

"Αν λάβη τις δπ' Οψιν τfιν έv πολλοΙς συντηρητικότητα τών Βυζαν

τινών καl τών μετ& την &λωσιν προγόνων ήμών} τότε aα είναι διατείtει

μένος, κατ' άρχήν, να δεχ&fi δ τι πολλό. τών νϋν κατ α. τοiις γάμους ε&ίμων 
8Cι f]σαν καl Βυζαντινά. TQ γενικώς οUτως Ενταϋ&α λεγόμενον γίνεται Εrι 

μιίλλον πι-θανόν, άν τα σήμερον έπικρατοϋvτα γαμήλια Εθ-ιμα μαρτυροϋvται 

καl ώς άρχαία. 

Πώς π χ. νa μη καταλέξωμεν ε!ς τα γνήσια γαμήλια Βυζαvτινa ~θιμα 

την &γωγ/jν τijς νύμφης έφ' &μάξης ύπο βοών συρομένης, f1ν εν τiρ μυθι

στορtlματί του, τοίς Αί8ιοπικοίς, άναφέρει ό. cΗλιόδωρος, 1) άφ' οίί ού 

μόνον έν ταίς άρχαίαις Ά&ήναις καl άλλαχοϋ, 2) άλλα καί σ1lμερον Ετι. 

kν Σαράντα Έκκλησίαις της Θρqκης καl Καρυαίς τi\ς 'Ανατολικijς Ρωμυ

λίας οΒτως Ciγεται ή νύμφη; 3) 'Ή πώς νa δεχθώ μεν δτι δεν συvει!Ηζετu 

1
) 'Ηλιοδώρου, Αί-&ιοπικiι: Ι ι 41. 

2
) Χ. Βουλοδήμου, Δοκίμιον περl του ίδιωτικοΌ βίου τών 6.ρχαίων Έλλήνων 2.42. 

3
) Κ Χατζοπούλου, Ή έπαρχία Σαράντα 'Εκκλησιών έν Θρ~κικfi Έπετηρίδι 

1.194. Καtιi τΟν G. Ferrariσ, ΙΙ costume antico e ιnoderno τόμ. 1 μέρ. Β' σ. 54.5 
έπί ~ών χρόνων του είς τd χωρία ή νύμφη ώδηγείtΟ είς η) ν. ?ίκίαν τοίi νuμφίού 
έφ' άμάξης ύπΟ βοών σuρομένης. 

Φ. Κουκουλέ-Συμβολή είς τΟ περl tοϋ γόμου παρα τοίς Βuζαντινοίς κεφάλαιον. δ 

κατa τοuς Βuζαντινοuς χρόνους ή κλοπlj του ζυγου της άμάξης. δι' fjς 

{t~ άπήγετο ή νύμφη, άφ~ ού τΟ Ε8ιμον αύτό, άρχαίον 5ν, είναι Ετι και 

vϋv έν χρ1]σει; 1) η Οτι ή λύσις τfjς παρ&ενικfjς ζώνης fμό τι_ ίίγνωστον, 

άφ' oV καl άρχαίον είναι τΟ Ε&ιμον καl σ1lμερον Εtι έπιχωριάζει Εν Ζωπα

νίω τοϋ Σισανίου, Εν&α κατα την πρώτην νύκτα τοϋ γάμου ή νεόνυμφος 

λύ~ύσα άπο-8έτει Επl τfjς συζυγικfίς κλίνης, llν κατάσαρκα φορ_εί λεπηlν 
ζώνην j 

Κατ& τΟν αδτΟν τρόπον τοϋ σκέπτεσθαι πρέπει νό. δεχ-8ώμεν On dπΟ 
τοϋ Ι' μέχρι τοίι ΙΕ' αίώνος ό νυμφικός {}άλαμος, ό παστός, n-α έστολίζεω 

δπως καl κατ& τΟν Δ' καί Ι', 2) άφ' ού καl σι]μερον οϋτω κοσμείται. 

Σήμερον έν Σαράντα 'Εκκλησίαις και Μακεδοvίς_ι, · δ ταν άΠΟ μακρι

νfίς αποστάσεως έχκινfi tl συνοδεία τflς νύμφης, ϊνα δπάγn είς τό χωρίον 

τ·οu γαμβροϋ, σπεύδουσι δρ( μείς καl προαναγγέλλουσι τi}ν Εκκίνησιν η την 

μέλλουσα ν Ciφιξιν. ') Ο~rοι έν Βογατσικψ της νι ακεδονίας καl Καλαβρύrοις 

καλοϋνται οχαριάτες και έν Καλαβρύτοις πάλιν σ(υ)χαρικιάριδες. 4) Πώς, 

κατόπιν τούτου, νό. μη δεχ&fi τις δτι τΟ Ε&ιμον itd l}το κοινΌν και είς τσUς 

λα'ίκοirς ΒυζαντινοUς -γάμους, άφ' ο.Ο τΟ εδρίσκομεν μνημονευόμενον κατα 

τοi•ς βασιλικούς, εv οίς o'L τοιούτοι άγγελιαφόροι καλοϋνται σvγχαριάριοι; 

Άλλα καl λέξεις γαμήλιοι σt]μερον σφζόμεναι καl &ρχαίαι η &ρχαιό

τροποι ούσαι πρέπει να δεχθώ μεν Ο τι fισαν έv χρήσει και κατ& τοUς Βυζαν · 

τινοl•ς χρόνους μετ& καl τών αντιστοίχων 8\Jίμων. Ό Θεόδωρος Πρόδρομος, 

φέρ' είπείν, καλεί νυμφοστοι.ους τας γυναικας τας στο ι ου σας την νυμφην, • ' • - ' λ ζ ' ' ' ') 

ό αυtος Επ' "ίσης 'J!υμφοατόλον όνομάζει τΟν πατέρα ιοϋ γαμβροϋ, 6) δ δε 

Πανάρετος έν τψ Χρονικψ του νυμφοσrόλον τΟν συνοδεύοντα την νύμφην 

μεταβα(νουσαν προς τον μέλλοντα σύζυγον. 7) Πώς να μη δεχ&iί τις δrι 

1
) κ. Χατζοπούλου, UEνfi' &.ν. και .ί1f.ΛουλουδοποVλου, 'Ανέκδοτο; σuλλογfι ΊΊ-fi&ν, 

ι&ίμων κ. λ π. 184-5. 
2 ι Κατά τάς μαρτυρίας 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου καl Κωνστανrί11ου τοίί Πορφυρο

γεννήτου περί ών κατωτέρω. 
3

) ΊΕν Βογατσικψ της Μακεδονίας καΙ Καλαβρύτοις της Πελοποννήσου άντιστρό· 
φως &.ναγγέ'λλουσιν εlς τiιν οiκίαν τi']ς νύμφης τήν μέλλοuσαν έλευσιν τοίi γαμβροU. 

.J.) Έν τfi περιοχίj Καλαβρύτων σ(υ)χαgικιάριδες καλοΌνται κul. οί εtς η)ν οtκίαν 

τijς νύμφης U.ναγγέλλοντες τiιν μέλλοuααν άφιξιν τί'jς συνοδείας τοU γαμβροϋ. 'Εν 

Σαράντα Έκκλησίαις οί σuχαρικιάριδες καλοίiνται άποι-:ρισιάριδsς ·καΙ. έν Κρήτι1 

μαντατοφόροι. 'Εννοείται δη οί άγγελιαφόροι ο-όtσι πάντοτε άμείβονται. 

'') Κατά τΟν Θ. Πρόδρομον, 'Αμάραντος i~ γέροντος έρωτες (Notices et extraits 
des ιnanuscτits 8 2.120} ό γέρων νυμφίος περιειργάζετο τΟ πρόσωπον της νύμφης 

καί «(.ίJς ού καλώς ή δφρiις βαφείη ταίς νυμφοστόλοι.ς έλοιδορεϊτο)), 
Ί "Ορα llfi_qne, PG. 133 1350. 1351. 
') Tafel, Eustatlιii, Opnscula σ. 366. 



6 Φ. Κουκουλέ-Συμβολη είς τό περl τοU γάμου παρό: τοίς ΒυζαντινοLς κεφάλαιον. 

ταίίτα οϋtω δημωδώς κατα τΟν μεσαίωνα έλέγοντο, &φ' ού παρ' άρχαίσις 

γνωστα είναι τΟ. 1ιυμφοστολέω, pυμpοσιολία, Ρvμφοσιολίζω, Εν τοίς μεσαιω

'-'tκοίς δ' έγγράφοις συχν& &ναφέρεται τΟ Ρυμφσοιολείν χαl δ νυμφο· 

στολισμός, νίίν δ' έv Κύ&νφ νυφοστόλοι καλοϋvται αί βοηδοϋσαι τfιν νύμφη ν 

να ράψΙJ τα νυμφικά της φορέμαtα, έν ~ΙκαρίQ. δ8 και Πόvτφ νυμφο

στόλος λέγεται ή γαμήλιος πομπή, ίiης καl γαμοστόλος έν Πόντφ καλείtαι; 

OUδS &μφιβάλλομεν 5τι ό γαμ1lλιος -θάλαμος -&α Ελέγετο κατd τοUς Βυζαν. 

τινοiις χρόνους ου μόνον παστός, άλλα καl νυμφείοr, τοUλάχισtον κατd 

τόπους, &φ~ οfί οϋtω και Εν Πόντφ νίiν λέγεται. 

Οϋτω προχωροίίντες, άλλα μετα μεγάλη; πρσσοχης και έφεκτικότητσς, 

-θα δuνη-&ώμεν να πιστοποιήσωμεν τήν συνή8ειαv τών γαμηλίων λουτρών 

κατα τΟν μεσαίωνα, έν πολλίi μf:ν χρήσει σήμερον Οντων, μόί~ις δμως κατα 

τοUς βασι/,ικοUς γάμους dvαφερομένων, καl Clλλων δΕ συνηitειών, αϊηνες 

· είκάζομεν δτι -&α όπijρχον, .περl ών δμως σχετικας μνείας δΕν Εχομεν. Καl 

άγνοοϋμεν &κόμη έκ τών έ{}ίμων τοϋ Βυζαντινοίi γάμου τόσον πολλά! Πώς 

λ χ. έγίν~ντο αι προσκλήσεις είς γάμον κατΟ: την Βυζαντινfιν περίοδον, 

τίνες τελεταl συνώδμυον τfιν κατασκ:ευην τών γαμηλίων στεφάνων, τίνα 

gσματα Εψίχλλον οί τΟ δψίκιον τοϋ γάμου άποτελοϋντες, Οταν συνώδευον 

τοUς μελλονύμφου~ έκ της οίΚίας των είς τf]ν Εκκλησίαν καl έκεί-&εν, μετα 

τi]ν τέλεσιν τοίί. στεφανώματος, οtκαδε, πώς- οί πεν-3εροι- ύπεδέχοντο τfιν τΟ 

πρώτον εtς τΟν οίκον τοίί γαμβροϋ εlσερχομένην νύμφην καl τίνες συμh 

βολικαl πράξεις έπηκολού{}ουν, τίνα Q:σματα έψά-λλοντο, Οταν έχόρευον οί 

νεόνυμφοι, πάντα ταϋτα καl πλείστα 5.λλα είναι ζητήματα, τα όποία αί 

ύπ' δψιν ήμών πηγαl &φίνουσιν aσυζήτητα. 

Ί-Ι ήμετέρα μελέτη έξεrάζουσα τον Βυζανrινον γι:iμον ώς κοσμικljν 

τελετήν, έπl τfί βάσε~ όλικοίί κατα _τΟ πλείστον ύφ' ήμών συλλεγέντος, είναι 

λαογραφική, δι~ δ Εκείνα μόνον τd σημεία ι~α λάβυ ύπ' Οψιν, δσα συν

τελοίiσιν είς διαφώτισιν τοίί -θέματος άπΩ τοιαύτης &πόψεως, δ8ν {}~ .&πο. 

φύγη δμως να χρησιμοποιήσn τΟ έκκλησιαστικΟν καl νομικΟν μέρος, τόσον 

δμω~ μόνον, δσον {}ιi είναι άvάγκη, ϊνα δι' αUτών διασαφηθfι καl συμ

πληρω{}jj ro λαογραφικον καl άποτελεσiJϊί οΒrως ένιαία μελέτη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. 

Ο ΛΑΪΚΟΣ ΓΑΜΟΣ 

Ό βίος τίjς Βυζανrινίjς κόρης γνωρiζομεν δη fiτo πολiι περι· 

cαιρισμένος Εν τώv κυρίων αύτijς προσόντων έ&εωρείω τΟ να μη τfιν Εχο 
..,δ ~ "'λ \ ' ~ \ ~λ ' , ' ι ει ο η ιος και προχωρησασαν εις την η ικιαν· αρκετα μάλιστα χαρακτηΌ 

ριστικαl της ~αλαμεύσεως αύτης είναι καί τινες έτυμολογίαι Βυζαντινών, 

καιΨ &ς η κόρη τοϋ όφfl-αλμοU καλείται οϋτως ώς περιοριζομένη καt φυλατ· 

ταμένη έντΟς τών βλεφάρων ώς έντΟς τ~ύ {}αλάμου ή κόρη της οlκο
γενείας, και αί νύμφαι καλούνται οϋτως Εκ τού νέον φαίνεσfJαι! «Καl αϋταl 

γι1ρ τΟ πρlν -&αλαμευόμεναι νέον φαίνονται Οτε τΟ της ήλικίας άν8ος 

αίιταϊς άπαν-&εί» κατcΧ τΟν Θε(Jσαλονίκης Εϋστά-Βιον 1). 
Περl τούτου, καl άλλο&εν γνωστοϋ, σαφέστατα όμιλεί καΙ. ό Χρυσό

στομος λέγων τα έξijς έν τψ είς Μάξιμον έγχωμίφ του· ..:ΤΟν άπαντα itα

λαμεuομένη η κόρη χρόνον, μηδέποτε τΟν νυμφίον έωρακ:υ'ία &πΟ της πρώ

της ή μέρας οϋτω πο{}εί καl στέργει ώ; σώμα οίκείον» και πάλιν «άνitρώπφ 

μηδέποτε δφ{}έντι μηδ8 γνωσ&έ~tι καl την δυγατέρα τfιν Εαυτών καΙ. προίκα 
·χρημάτων πολλών έγχειρίζομεν». 2) Ύπο τοιούτους οροuς πάς τις κατανοεί 

οτι εlς τijv ίiπειροv Βυζαντινi}ν δεν έδίδετο έλευiJερία έκλογίjς τού μέλλον· 

τος συζύγου. Καl δεν άρνούμε{}α μεν οτι ή νέα μεταβαfνουσα ε!ς iJρη. 

σκευτικας πανηγύρεις καl γυναικείας συγκεντρώσεις, είς λοuτρα 11 γάμους 

·έϋρισκεν εύκαιρίαν να 'ίδυ και άγαπήσυ τΟν μέλλοντα σύζυγόν της, Οστις 

έκώμαζε μετα τών φίλων πρΟς τijς Ερωμένης τfιν οίκίαν 3) η, κατα τΟν Άχιλ· 
λέα Τι:iτισν, ') 8καμνεν «ί!ξωiJεν άκροβολισμοiις> 1], κατα τον Θ. Πρόδρομον, 
συχνογύρίσματα, 5) καl. riφινε τΟν ερωτά του να έχδηλω-Βϋ είς στίχους οίοι 

οί έπόμ.ενοι· 

11 1384.37. 
') Μigπε, PG. 51.230. 
3

) Foffl'stω~ Z\\τei neue Reden des Clω1·icius Rh. 1\-Ι. 49.495. 
4

) 'Αχιλλiως Τατίου, Τών κατό: Λευκ.ίππην καl Κλειτο·ρ&νtα λόγοι όκtΟ) Α' 9. 
ii) Kal τί μΞ παρωδήyησες τl;ν &.nωρφανισμέvην 

μ~ τα συχνογι•ρίσματα καi με τΟ.ς κομπωσlας ; 
λέγει πρός τΟν Πρόδρομον ή σύζυγός του. 1-:lesseling - Ρω·?ωt, Poέnιes 

Pι·odl'Oωiques 1.110. 



8 Φ. Κουκουλέ-Συμβολη είς τΟ περ!. τοίί γάμου παρό. τοϊς Βuζαντινοίς κεφάλαιον. 

Παράκυψον, φώς μου γλυκύ, νd σου ίδώ τd κάλλη ι) 

μετd τό φέγγος Sρχομαι, κόρη, είς τΟ περιβ6λιν 
εύγενική μου καl καλή, έξύπνησ', av κοιμάσαι2). 

ψέμαν -ού λέγω ό ταπεtvός, τdς νύκτας ού κοιμοϋμαι 
ούδε η καρδιά μου γαληνεί έκ τijς έπι{}υμιάς σου Β). 

Ταίίτα πάντα δμως δΕν fδιδον τό δικαίωμα είς η)ν κόρ_ηv αϋτη vCt 
έκλέξu τον σύμβιόν της. Προκειμένου περi γάμου, νόμος παριtένων ήτο 
i:Πρός ti}v πεϋσιν τοϋ κρατοϊ:ίντος &ποκρίνασ8-αι» καl «σuvνεύειν είς τΟ 
παρ' &μφοτέρων βούλημα» 4). 

"Η fιλικία ϋ.λλως_ τε, κα&' fιν συνήθως ετελεϊτο δ γάμος, fιτο τοιαύτη~ 
όJστε οUδΕ ηδύνατο καν ή νύμψη η δ μη αϋτεζούσιος νυμφίος να 8χη tδίαν 
γνώμην. Καl ηρωτάτο μΕν ένίοτε καl ή κόρη «εί κατα νοϋν Ο γάμος αUτii 
καl άρεστΟς δ νυμφίος», 5

) dπόλυτος δμως κύριος να κανονίση τΟ ζήτημα 
αύτΟ fιτο ό πατήρ, τοϋ όποίο υ η ι;ο άναγκαία ή συγκατά8-εσις πρΟς γάμον 
της {)υγατρός, καθ' ής, Ενίοτε δυστροπούσης, &νrl της έκ των· λόγων πει-
8οϋς έπέσειε- την άπειλfιν τfjς πατρικfjς κατάρας 6) και είς ην και Cίκουσαν 
πολλάκις έπέβαλλε τον γάμο ν. 7) Το 

νυμφευμάτων μ8ν τών· έμών πατf)ρ έμός 

μέριμναv έξει κούκ έμδν κρίνειν τάδε Β) 

fιτο σχεδΟν κανι:Dν κατ& τi]ν Βυζαν.τινην περίοδον. 
«·Όσοι _π.αϊδας Εχετε νέους και πρΟς τΟν Κ'1σμικ0ν βίον αύτοUς &γα~ 

γεϊν μέλλετε, ταχέως ύπό τόν τοϋ γάμου ζυγΟν αUtoUς έλκετε» άνεφώνει ό 
tερΟς Χρυσόστομος, 9

) συμφωνών καl πρΟς τοϋ Ρωμα·ίκοϋ . διχαίου τα ς σχε. 
τικας διατάξεις 10

) και πρΟς τi)ν τών χρόνων του συν'ή8ειαν. 

Κατa τaς διατάξεις ταύτας ό τijς εφηβείας χρόνος συνεπληροuτο δια 

') Α. Λfηl.ιαράκηr Βασιλεως Δtyεviiς 'Ακρίτας στίχ. 1747. 
2

) Hes.<:;eli'ng, 'Αχιλληtς στίχ. 1223. 
:Jj Hes8elin_q-Peτiιot, Έρωtοπαίγνια στίχ. 135. Τύπους έρωτικών Επιστολών 

καi Ερωτικών ποιημάτων βλέπε έν τφ ΒΌ βιβλίφ τών κάτα Δρόσιλλαν καi Χαρικλέα 
του Νικήτα Εύγενειω•οϋ. 

4
) 'Ηλιοδώρου, Αί-&ιοπικα ΑΌ 21.22. 

;;) Μαρτύριον της άγίας Μάρτυρος ΕUγενίας, llfigne, PG. 116.612. 
c) lJiιi. Ψελλοv, 'Εγ~ιώμιον .είς τι) ν μητέρα έν Κ. Σά{}α, Μεσ. Ι3ι-βλ. 5. 8. 
') Βίος καi πολιτεία τijς όσίας Μελάνης της }-Jωμαίας, Migne, PG. 116. 753:. 
8

) ΕVρι:ιιίδοv, 'Ανδρομάχη 987. 
11
) Είς έπιστολήν iι:ρΟς Θεσσαλονικείς όμιλία Ε'. Migne, PG. 62. 426. 

1 ~) Jolι. llfaJ•quaτd, Das PriYatJeben der Rδnιer σ. 28. 

Φ. Κουκου),έ-Συμβολi) είς τΟ περl τοίi γάμου παρό. τοίς Βυζαντινοίς κεφάλαιον. 9-'• 

μεν τδς γυναίκας καr& τΟ δωδέκατον Ετος, δια δΕ τοUς Uνδρας κατ& τΟ δέ~ 

κατον τέταρτον. Μόνον μετα τΟ χρονικΟν τοϋτο ΟριοΥj αν έγίνετο ό γά

μος, ε3εωρείω νόμιμος, ϋ.λλως Uκuρος. 1) "Αν μάλιστα ύπανδρεύετό τις κό

ρην νεωτέραν τών 12 έτών, τότε Ύjρχετο είς σχέσιν μf: αύrήν, δταν συν

επλήρου -αϋτη τi)ν δωδεκαετίαν 2). 

Τδς διατάξεις ταύτας παρέλαβε μετ& ταϋτα και ή Εκκλησία και δι& 

πολλών έπεκύρωσε συνοδικών &ποφάσεων 3) οϋτως &σrε καfJ' Όλην τηv

Βuζαντινt)ν περίοδον νόμιμος προς γάμον ηλικία δια μεν τον όίvδρα ε&εω· 

ρείτο τΟ δέκατον τέταρτον Ετος, τό δωδέκατον δΕ δι :Χ την γυναίκα καl βρα~ 

δύτερον τΟ δέκατον τρίτον, συμπεπληρωμένον 4). 

Καl αUτ&. μΕν διέτασσον ot πολιηκοl καl έκκλησιαστικοl νόμnι καl

κανόνες, πολλσl. δμως τών γονέων φαίνεται δι:ι Uπάνδρευον τα τέκνα των είς 

ήλικίαν μικροτέραν τfiς όριζομένης, ι'()ς έμφαίνετα~ έκ τών σχετικών ψόγων και 

παρατηρήσεων. Οϋτωj κατ& τοUς πολιτικοU; νόμους, «η fiττων τών δώδεκα 

έrών γαμη8είσα τότε γίνεται νόμιμος γαμετή, δτε παρ& τiρ άνδρi τά δώδεκα 

i"rη πληρώ συ, 5) κατα δε τaς 'Ασίζας τfiς Κύπρου 6) «'Eav κοράσι ν όρμασrn 

[ = ίiπανδρεu3ίi) παρ κάτω παροu τα δώδεκα i"rη οΜεν λογίζεται η όρμα· 

σία έκείνη γάμος, dλλ& μνfjστρα». Κατ&. συνοδικiJΥ dπόφασιν προκλη&εί

σαν fJπό τοϋ "Αρrης 'Ιωάννου <<ή την παρ&ενικην λυltεϊσα ζώνην έν &ώρφ 

τfi ήλικί% τοϋ φ8-ορέως διαζυγήσεται καl ό ίερολογήσας αύτοUς έν γvώσει 

1
) Ecloga ad Pioclιiι'On nnιtata τίτ:λ. 1: 10. (Zaclιω·iae v. Liπgωιtlιal, Jus 

Graecor. 4. 64). 
2

) Βασιλικό. βιβλ 29 τίτλ.1. 64. Κατα τό.ς 'Λσίζας της Κύπρου (Κ. ΣάfJ·a, Μεσ. 

βιβλ 6 552) ΟΟφειλε ((να μη δεν μιγίΊ ό άν&ρωπος μέ η) ν γυ\'αϊκα Εως οίίν άπληρώση~ 
tό ιβ'. ετη μετ' αύtΟϋΙ). 

3
) Νικυδ, ΜΟ.ας, ΤΟ ΕκκλησιασηκΟv δίκαιον τfις όρ{}οδόξου 'Λνατολικ'ijς Εκ

κλησία, σ. 832 (μετάφρ. Άποστολοπούλου) J. Zlιislι?nan, Das Eherecht deι· orien
taJischen ICiι•che σ. 201 έξ. Π β. καi Ρό.J.λη - Πvτλij, Σύνταγμα 2.224, 5.35. ~Επι-Βι 
κυ.l τΟ:ς Ί\οίζας της Κύπρου (Κ. Σάδα, 1\Ιεσ. βιβ. 6.541) 

4
) Κατ<lη)ν ΡΘ'. νεαρόν Δέοντος τοϋ Σοφοϋ δεν επρεπε νέ γίΥετσι ίερολογία ε\·· 

δοfiεν τοϋ τρισκαιδεκάτοu χρόνου Επl γυναικών, l\ijgne, PG. 107. 640. 1\ατό. νεαρόν 

'Αλεξίου τοϋ Κομνηνοϋ έ:πρεπεν ή μνηστij να εχη συμπληρώσει τΟ δέκατον τρίτον ετος 

καΙ. καtό. τΟν Γ Φραντζijν (Χρονικ. 22.'ι.18) ίνα ό γάμος είναι τέλειος έ:πρεπεν ή κόρη 
νd φί}άσυ τΟ δέκατ-ον τέtαρτον Εtος. Διό. σύναψιν νομίμου γάμου δ Κωνστ. Πορφυρο
γiιινητος άπαιτεϊ διό. μέν τΟν άνδρα tO δέκατον nέμπcον ετος, διό δε τι)ν γυναίκα 

t'J δέκατον τέταρτον, l\fig·ne, PG. 113. 493. δρα καl J. Πταιιse, Die Byzantineι· des 
:i\fittelalters σ. 176. 

5
) Epanagoga aucta τίτλ. 14 1,~ (Zacl~ariae v. Liτιgentlιal, Jus Gι·accoι·. 

4.223). 
") Κ. Σά~α, Μεο. βιβλ. 6.541. 
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κα-3αιρε-3ήσεται. 1
} Είς tαίiτα τέλος άς προστε8fj Οτι ώς μίαν αίτίαν τών 

-κατd τΟν ΙΕ'. αίώvα μεσοUντα λυπηρών 'Ιωσηφ ό Βρυέννιο; {}εωρεί τΟ 
.Οrι πολλοL (<τdς -&υγατέρας αύτών άνήβοuς παιδοφθορίq; παραδιδόασιν 2). 

~r-I πρΟς γάμον αϋτη ήλικίσ, Υ}τις πΟλλαχοϋ έφυλάσσετο μέχρις έσχά-
των 3) ωσιζε ta πο' ' ~ ' ., ' ' ., ~δ. ' , ... ,. ος τα κατω χρονιχα ορια· προς τα α ναι η υναντο, φυσικα, 

-οί είς γάμον συνερχόμενοι ν& προχωρήσωσι καl ύπfρ τΟ είκοστΟν εroc. 
'Επ~ ϊσης δέον να παρατηρηΗ{j ένταϋ&α δτι ούχl σπανίως μεταξU τών συ~
-ζευγνυμένων :rtαρετηρείrο σημαντικfι διαφορα fιλικίας-, 4) οϋχl άσι:νή-3η δ' 
-ήσαν τα παραδείγματα νεαρών παρθ-ένων πrωχώv, αϊτινες χάριν πλουσίων 
άντιπροίκων, έδέχοντο να ύπανδρεu8ώσιv ύπεργήρους, τοϋ&" Οπερ κομψώς 
έσατύρισεν ό Θεόδωρος Πρόδρομος έν τφ έργιδίφ του τc'ρ ΕπιγραφομέΗ-ρ 
'Au. ~ ~, ' " β δ' δ' ' ' , αραντος η γεροντος ερωτες, - ρα uτερον ε το νεωτεροv ποίημα περi 

τοU γέρονrο; να μfιν πάρn κορίτσι. ~γ πΥjρχον δΕ πρΟς. τα Clνω καl δρια, δια 
-τα όποία οί μΕν πολιτικοl νόμοι έδείκνυοv έλασηκότητα, 5) &cινα Ομως, κατα 
τοUς ΕκκλησιασrικοUς τούλάχισrον κανόνας, δΕν έπετρέπετο να ύπερβαίvωv. 
ται· δΕν έπετρέπετο δijλα δη να συνάπτω σι Υάμον άνδρες. ύπερβάντες τΟ 
-'έβδομηκοστΟν Ετος καί γυναίκες ύπΕρ τα Εξήκοντα γενόμεναι 6). 

'Ά ν δι& τΟν γάμον τοιαϋτα χρονίκ& ~Ορια έτί·8εντοJ δια τfιν μνηστείαν 
.. δεν συνέβαινε τΟ αϋτΟ. Εtς τι:Χς Rυζανηνdς χώρας καl κατα διαφόρους αϊ
ώvας τfjς Βυζανηνijς περιόδου καΙ βραδύτερον δέ, ώς η καΙ σήμερον χρij. 
σις δηλοi, χάριν πολιτικrΟν, _κοινωνικών η κληρον.ομικών λόγων οί γονείς 
έμνήστευσν είς πολU μικρdν. ήλικίαν τα τέκνα των, 7) γαμήλια συμβόλαια 
-γράφοντες και όπόβολα δίδοντες. 8) Κατ& τοUς παλαιοlις νόμους ή τοιαύτη 
·μνηστεία ήδύναrο ν& yίνη καl κατ& τΟ Εβδσμο-ν Εtος, 11) τΟ αϋτΟ δ~ δSριζε 

') Λfigne, PG. 119. 802. 
2

) 'Ιωσfιφ μοναχσϋ τσϋ Βρvε1'1'ίου, Τα παραλειπόμενα 3. 120 ("Εκδ. Είιγ, Βοuλ. 
-γάρεως): 

3
) 'Εν Χαλδίq. μάλιστα τού Πόντου έλεγον παροιμιωδ&ς (ιδωδεκάχρονον κορίτσ' 

--γιά 'ς σΟν &:ντραν για 'ς σ1]ν φούρκαν» Π. 111εl.ανοφρύδου, 'f:l Εν Πόντφ ~Ελληνική 
γλώσσα σ. 119. 'Ότι παρεβαίνετο πολλάκις ή νόμιμος πρΟς γάμον ήλικία κατα τοiις 
τελευταίους πρΟ της άλcΟσεως χρόνους καί Επt Τουρκοκρατίας-; €:σημείωσε καί δ Ν. Β~ης 
-εν τίi διατριβfι rou· Ύπηρχε jus prinιae noctis παρά τοiς Βuζαντίνοις; ΒΖ. 21.172, 

4
) 'Έπι{}-ι καi. τΟ περi βασιλικών γάμων κεφάλαιον. 

::;) Φ. Φαρμii, Ό γάμσς παρ' "'Ελλησι σ. 226, 
6

) Νικοδ. 111ίλας, _'Έvfl' άν σ. 833. 
7

} "Α1ινα Κομνηv1}, Άλεξ. 1.417.20. 
8

) EcJoga priYata a·ucta τίτλ.1.1 (Zachariae v. Lingωιthal Jus GΓaecor. 
-4. 7). 'Εν τοίς &γγράφοις τούτοις ώρίζετο πρόστιμον έν περιπτώσει έγκαταλείψεως. 

9
) Νεαρά ΡΘΌ Λέοντος τοϋ ΣοφοV, Migne, PG. 107. 640. 

·Φ. Κουκοuλέ-Συιιβολη εtς τΟ περi. τοϋ γάμου παρ& τόίς Rυζαντινοίς κεφάλαιον. 11 

καl νεαρα 'Αλεξίου Α'. τοίi Κσμνψ'οίi (<&.λλ: ούχ ΟΟστε &παρτίζειγ τελείαν 

μνηστείαν, dλλCt. μόνον 'κρατύνειν τΟ:ς περl μνηστείας λογοποιLας» . 

'Όταν οΈ γονείς Εβλεπσv Οrι τά τέκνα των εφ&ασαν είς γάμου ήλι· 

κίαν, τότε αύτοl έφρόντιζον περl τfjς άποκαταστάσεcδς των, τfιν νύμφην η 

τΟν γαμβρΟν ~χλέγοντες καl τΟ: τοϋ γάμου μετα tc7Jν συμπεν&έρων σuμ
-φωνοίiντες. 1) Ούχl σπανίως Εν τοιJτοις ώς βοη&οUς πρΟς πλt]ρωσιν τοϋ 

<συνοικεσίου μεrεχειρίζοντΟ τοUς φίλοιiς, συγγενείς iΊ καl εUνοuς οlκέτας 2
) 

roUς μεσάζοντας 11 μεαολαβοϋντας 11 μεσιτεύοvrας 3). 
Είc τΟν Βulαντιν.Ον έν τούτοις κόσμον έπανειλημμένως άναφέρονται 

::καl οί ;ροξενοϋν;ες η προξε1•ηταt η αί _προξενήτριαι 4 ) η κουρκουσοVραι, 5
) 

πρόσωπα δΥjλα δη ώς Επάγγελμα τΟ προξεγείν &σκοίiντα, άrινα, άντl άμοι

·βης, 6) άνελάμβανον νcl έξεύρωσι χαl συστήσωσι τΟν κατάλληλον γαμβρΟν 

r1 νύμφην. 'Εννοείται δ~ Οτι τα πρόσωπα ταϋτα, περl ώv δεν Δπfίρχε παρ& 

τϋ κοινωνίq. καλη ύπόληψις, 7) γνωρίζοντα τΟ συμφέρον των, έφρόντιζον 

"α φαίνωνται είς Εκάτερον μέρος .παρέχοντα τΟ:ς ίιπηρεσίας _των, οϋτως 

,.ώστε ν' &μείβωνται διττώς. Ό Κεκαυμένος Εν τ ψ στρατηγικ_ι$ του (σ. 56) 

εtρωνικώς ομιλεί περl αuτών λέγων· "Κα\ δοuς (δ. γαμβρος) αf>ταίς &>ν χρή
:ζουσι, πέμπει έπαγγελλόμενος μεγάλα, ει προξενήσουσιν ιτ-ύτφ γυναίκα καλήν· 

·α'L δ8 τf]ν κρείηpνα Επαγγέλλονται, προμεμισ&ωμέναι -δ' οiiσαι παρ& γυναι . 

-κΟς είς τοUτο, &πελ6οϋσαι πρΟς αύrήν, εϋρομέν σοί φασι, οίον !iflελες, 

-&πόλαυσον τών &γα-&ών αϋτοϋ». 

'Ώς προξενηταl δέ, καΙ μάλιστα προξένt]τριαι, έχρησίμεuον μάλλον 

πρεσβυτικα πρόσωπα, 8) εLς .παλαιοτέρους δ~ αLώγας -και γυναίκες είς τη: 

τάξιν τών παρθένω11 &νtlκουσαι, ώς μιiς &φίνει να έννΟήσωμεν Βασίλειος ο 

ι) ΣvμεWν F!εσσα/.ονίκης, Περl του τιμίου ·νομίμου γάμο~· J.Wiφιe, FG. 155.505. 
2) Θεοδώρου Προδρ6μοv, Ί'ών κατά Ροδάν-οην καl Δοσικλέα β!βλία Θ', Β' 381. 

Migne. PG. 51.233. 
3) Πασχ&.λ. Χρο1•ικ6ν 578.3,5ϊ9.10. Μιχαi-jl. Άκομοι&.του του Χωνι&.του, Τα σφζό· 

-μενα 1.14.20 (έκδ. Λάμπρου), llftχ. ΨελλοV, ΕLς την θυγατέρα Lτυλιανήν (Π • .Σά{)α, 

.Μεσ. βιβλ. 5.76), Γ. Κεδρηνοϋ, Σύνοψ. Ίστορ. 2.310. 
'"'Ι ΤΟ προξενείν γάμον τινi σύvη{}-ες παρ" Άχιλλεϊ Τατίφ, Τών κατά Λευκίππην 

καl Κλειτοφώντα λόγοι όκτω Α'. 7, ]Β'. Ίο. 'Εν τφ στρατηγικφ τοϋ Κεκα1.-μένου σ,!ι9 
'(εκδ. \:V'3.ssilie\YSkij) κείται «άλλοι δέ προ:ξενοϋσι γαμβρσiJ; καί νύμφαςη καl πάλιν 
σ. 59 ι. γυναικες, αϊ εtς τΟ προξενεLν πείρά.ν έχουσι~. 

5 ) Κεκαυμiναυ, ΣτρατηγικΟν σ.- 56, 
G) Χρυσαστ6μου, 'Εγκώμιον είς Ι\1άξιμον l\iig·ne, PG. 51.235, 11iιχ. Ψελλοϋ~ Εlς 

:tijν {}uγατέρα Στυλιανijν (Κ. Σ&.&α, Μεσ βιβλ. 5.76), Κεκαvμ,ένοv, Στρατηγικόν σ. 49.56. 
7} co Κεκαυμέ.νος σ. 56 τdς καλεί άι;ίμους. 
8,) Χρυσοστόμου, 'Εγκώμιον εtς Μάξιμον, Mignc, PG. 51.233. 
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Μ' λέγων- 1 \ «Έπίψο ο ' _a_, ' εγας ; Υ ν το παρ-υενον γαμου προμνήστριαν yίvεσ8αιλJ., 

Οί προξενηrαl η a'L προξεvήτριαι, ϊνα είς τΟ πο8ούμενον φ&άσωσιν·· 
ά~οτέλεσμα~ έξfiρον τοϋ προξενουμ-ένου καl άλλα προσόνrα και δη τα έξης.., 
τεσσαρα· την περιφάνειαν τοϋ γένοuςr τοϋ σώματος τΟ κάλλος, την &:νά 

λογον fιλικίαν καl τΟ Ποσόν της προικός. 2) 'Εννοείται δ' δη έπιτήδειοι 
προξενηταί, ίνα τοίί πο{}ουμένου έπιτύχωσιν, έπεδείκνυον είς τΟν ύποψήφιον, 
γαμβρΟν καl είκό\•α της νύμφης. Τοίiτο δΕν μά; πισrοπο ιεLται δι& τΟς 
κόρας τfjς κατωτέρας κοινωνικfjς τάξεως, διU τUς τώv εUγενών δμως Και 
καl τdς έκ βασιλικοϋ αίματος σαφώς μαρτυρείται 3). 

Ού μόνον δ' δ Χρυσόσrομος, άλλα καl o'L μετα ταύτα συγγραφείς: 
δμιλοϋσι περl τοϋ μισitοϋ, Ον οΙ. προμνησrεύοντες έλάμβανον τόσον δ' i1. 
Ή ~· ... - ' 'I συνη εια αυτη της πληρωμfjς είχεν έπικρατήσει, ωστε και οΙ. νόμοι κατόπιν· 

l]Vαγχάσ_&ησαν νa κανονiσωσι το ζήτημα. Π β. «'Η διάταξις βούλεται τον• 
~ρο~ενοuντ~ γάμον ~άλισrα μΕν μη δΕν λαμβάνειν, εt δ' δ λ ως άνέχεται λαβείν,, 
ει μrν μηδε~ συνεφωνησε περl τούτου, μηδΕν δλως λαμβάνειν εί δε καl-
σuνεφώνt \ e \ \ ~ \ ' 

1σε μη υπερ την εικοστην μοίραν τfjς προικΟς και τfjς προ-
γαμιαίας δωρεάς έπιζψείν». 4

) Πiivrως το &νώt,αrοv ποσοv njς &μοιβfις 
δ ' < 'β ' δ' εν υπερε_αινε τας εκας .λίτρας χρυσίου -"'). 

Συνέβαινεν Ομως καί τι άλλο· Οσάκις ό νέος -ήγάπq την μέΗουσαν· 
σύζυγόν τουJ εσπευδε να την ζητήσu εϊς γάμον Uπισχνούμενοc καl πολλά
κις~ παρέ~ων, ~ώρα είς τΟν μέλλοντα πενitερόν, μέσον, Οπερ είς -~Ολλιlς περι
στασεις απεδεικvυτο άποτελεσμαιικόν 6), 

Εtπομεν δη ι\ νύμφη μέχρι τοϋ γάμου της 1jτο σχεδΌν &ΙJέαrος. Δεν 
J ~ ' ' ~ ~ 

πρεπει, ε~ το~τοι; ν α~ο~ιωπησωμεν Οτι πρΟ τfjς μνηστείας εδρίσκετο τρό-. 
πος να ιδη 0 νεος α&εατος την προξενουμένην είς φιλικην ο'Lκογένειαν 
καi να ε'ίπη την περl αύτfjς γνώμη ν του. "0, τι λέγει δ ι Μαλάλας περi. 

1
) Περl ΠαρGενiας, 1\lig·ne, ΓG. 30.713. 

2
) Χρυσοσr:όμου, 'Εγκώμιον ε!c J\fά:Cr""" MiP'ne p~ ;;~1 ">AU-. ~ , ~ , · -;' ' Κ ~ -- .,.r~·, .._,_."" ' ,.... · v '"""' του αυτου εrς-

επιστο"ην προς ολοσσαεϊ,.. όμιλία lB' PG 69 390 r. · Ν' Π · . ]\:{' _ , · ... , ρηγοριοv υσaης, ερι παρ'δενίαc 

28
1g~~, PG~ :6:32ο, i1fιχαηλ 'Ακομινάτου τοi• Χωνιάrου, Τά σφζόμενα 1.14.18 καί 35() 

, · ιος του_ α γιο~ Κωνσταντίνου ~ν Θ. • Ιωά-ννου, Μνημεία άγιολογιχU. σ. 166! :ΔJ.ε
ξιου Κο:pη~ου, -:rοιημα παραινετικον στίχ. 532 (\-\'agneι-). 

) λ'ικηφορου Κω,•αταντιvουπόλεως, 'Ιστορία σύνtομος 18.17 (!Jo' , ) z • 
Ίστορ. 249.10 εξ. V\, ,___,ωaιμου~ 

1) Πρόχειρον 4. 1. σ. 26 Καi Σύνοψις 28.4. 1 σ 270. "Ορα καί 'ΑρμενοπούJ.ου,. 
Έξάβιβλον 4. 3. 12. · · · 

'! Βασιλικό βιβλ. 54. 15. 4. 

, , σ; ~όγyο'υ Σοφιοτοϋ, Τών χατά Δάφνιν κα'ι Χλόην Λόγοι Δ', Α' 18. 2, Γ'.- 25.1. 
Ασιζαι της Κυπροu (Κ. ΣιiiJa, Μεσ. βιβλ, G. 528). ·-

''Φ. Κουκουλέ-Συμβολή εΙς τΟ περi τοίί γάμου παρά τοίς Βu'ζαvτινοίς κεφάλαιον. 13 

τοϋ Θεοδοσiου lδόντος εν τψ χουβουκλίφ tijς &δελφijς του Πουλχερίας διlι 

·μέσου τοu β ήλου τΙ} ν μέλλουσαν σύςυγόν του 'ΑiJηνα·tδα, 1) &ντιπροσω

:πεύει τό κοινόν ΒuζαντινΟv εa-ιμον, Οπερ καl παρα τοίς Τούρκοις μέχρι 

τοϋ νϋν Επικρατεί. 

Άφ~ 0'0 οί οίκείοι συνεβιβίiζοντο να γίνn δ γάμος, είς πίστωσιν τfις 

·iJuμφωνίας, άντήλλασσον έγκόλπια, 2) τοϋτο δ' έ8-εωρείτο κατα tO'Uς μετα~ 

Ύενεοτέρους Νομοκάνονας, πιστοποιοϋντας δη μέχρι τών τελευταίων Εκα

τονταετηρίδων έπεκράτει ή συνήθεια, έ&εωρείτο, λέγω, « συμφωνία άμετά

-τρεπτος καl γάμος στερεωμένος» 3). 

"Αλλ η έπ' ϊσης προκαταρκτικη τοϋ γάμου πρCiξις καl οlιχl τέλειος άρρα · 

:βών, μάλιστα Οταν πρόκειτο περl άνηλίκων μνηστευομένων, Εδεωρείτο καl 

..; δεσμ6ς, ') πιστοποίησις δijλα δlι τijς συμφωνiας τοu γάμου δια δεσμευ

τικών χαρτίων, Sv ol; ώρίζοντο και ποι~αi έν περιπτώσει δια~ύσεως 5). 

Ό άρραβι:Ον παλαιότερον Εθ-εωρείτο τέλειος, άv έγίνετο \\:συναινέσει 

·μόνη και γραφn συμβολαtωv,, Ί βραδύτερο ν δΙ: δι' !ερολογiας, 'J εδίδετο 
δ€: κατ~ αUτΟν δακτύλιος καΙ. άντηλλάσσεrο μ~ταξU τών μνηστευομένων τΟ 

φίλιον φiλημα. 8) 

ΚατCt τοUς νόμους τfjς Κύπρου δ μέλλων ν' άρραβωνισ3fi επρεπs να 

·δηλώσn, Ορκιζόμενος είς τα &για, και συνεπιβεβαιούντων δύο μαρτύρων, 

-Οτι δΕν είχεν άρραβωνισ8η άλλην και Οτι οlιδ8ν κώλυμα χάμου ύφίστατο 

δι' αUτόν. ΦραγκικΟν δ€ βεβαίως fιτο τΟ έν τοίς αύτοίς νόμοις &ναφερόμε
vον εϋιμον να χηρύσσF.ται τρlς Επ' Εκκλησίας ό γάμος, ϊνα γνωσδϊl τΟ τυ

χον ύπάρχον κώλυμα 9). 

1) Ι. Λ!α?.dλα, Χρονογραφία 355.3 καΙ. Πασχά?.ιον ΧροΥικΟv 578.3. 
1) ΊΌίίτο &ποκαλεϊ Ρωμαί'κ01' έ'f}ος ό Κανrακουζφιός, Ίστορ. 2. 108. 19. 
3) 'Όρα τόν ύπ' άρι{}, 2359 κώδικα της 'b:.iJ-ν. Βιβλ. Ά'θη·νών φ. 120α. 
4

) 'Όποu δΕ οl.!τε φίλημα ούτε δόσις &ρραβ&νος παρηκολοΜΙ-ησεv, ώς νϋν γίνεται 
·iπι τώv λεγομένων δεσμών, Ι. Ζωναρά. Εtς τΟν 11-Ι' κανόνα της ΣΤ' f.ν Τρcύλλφ 

Οlκοuμενικής Συνόδου, Ράλλη-Ποτλfj, Σύνταγμα 2.539. 
u) Πβ. Θ. Βαλσαμώvt Εi.ς τΟν ~Η' κανόνα τής Εν Τρούλλφ ·Στ' Οίκουμενικijς 

Συνόδου, ΡάΗη- Ποτλij, Σύνταγμα 2, 5!1. "Ορα καΙ. llfigτιe, PG. 119.793. καL 
Zhislιπωn, Das El1erecht σ. 276. 

0 ) Ι! β. καi τΟ έν ταϊς ·'Ασίζαις μνησtiι χαρτωμένη Κ. ΣάfJα, Μεσ. βιβλ. 6. 529. 
') Κατ(ι τfιν ΙΔ' Νεαράν 'Αλεξίου Λ' τοίι Κομνηνοϋ οί τών καλόη• κοινωνικών τάξεων 

Χριστιανοί έτέλουν τάς μνηστείας με{}' ίερολογίας Zkish1nan, Das Ehe1·echt σ. 260. 
8
1 1. Ζω~>αρiiς, Ε1ς τΟν 1Η' κανόνα της ΣΤ' έν Τρο-ύλλφ Ο'ικουμενικi'jς Συνόδου 

Ράλλη-Ποrλij, Σύνταγμα 2. 530 Zhishn~an, 'Έν-&. 6.ν. 249. 257. Περt 6.ρραβ00νος f.ν 

-γένει Ορα Zackariae v. Lingentl~al, Gesch ~hte des grieclιisch-rδιnischen Rechts 
·<J. 73 κ. έξ. 

9) 'Ασcζαι τijς Κύπρου Α' 154 (Κ. Σ&Dα, Μiσ. βιβλ. 6.116). 



14 Φ. Κοuκοuλέ-Σuμβολ1) εtς τό ~ερl τοU γάμου παρό. τοϊς Βυζαντινοϊ'ς ·κεφάλαιον .. 

ΤεJ,εσί3-είσης τη-ς μνηστείας, 1) 1ϊης &πnτεtτο νd γίνεται ούχl Εν συν-
εχ~ίq. μ8 τ_Ον γάμοv, ώ; πολλαχοϋ 8τελείτο καl ffiς άπΟ τfjς 8ποχης Λέοντος: 
το~ Σοφου ,συνει3iζετσ, 2

) &λλa μετa πάροδον &vαλ6γου χρόνου ') μη iJπερ-· 
βαινοντος την διετίαv, 4) δ μνησtfιρ είχεν 8λείJ8έραν ε'ίσοδον είς τfιν ο'ίκίαν 
τοϋ πεν\Jεροίi 5

) κι:χl, ιiτοίμαζε niv άποστολfιν τών πρΟς την μνησtfιν δώ~
ρων, &η να, άνάλογα Οντα πρΟς τfιν κοινωνικfιν αύτοϋ καl Εκείνης -&έσιν και 
περιουσίαν, άπεrελοϋντο εκ φορεμάτ_ωv πολυτελών καl κοσμημάrων 6). 
Ή μνηστεία Εftεωρείrο ίερι1 7

) καl διάλυσις αύτfjς δΕν 8πήρχετο είμη __ 

σπανίως καl δι~ έξαιρετικοVς δλως λόγου'" π, χ. έν περιπτώσει άποκαλύ-
ψεως δτ~ ο} ,άρραβ~νισ8έντες fjσαν έrερόδοξοι,8) η μετd Βκφρασftείσαν -θέ~ 
λησιν του ετερου των μνηστήρων η καi άμφοτέρων ν~ άσπασ&ώσι τΟν μο ..... 
ναχικον βίον 9). 

Οί Βυζαντινσl γάμοι συνίσταντσ ε'{τε εγγράφως, διa τίjς συγγραφijς, 

'J το · 'ξ" ο , ~ν ... η~τευειν, ε ~φ~αζον οί Βυζαντινοi δια τοίί ρήματος &ρμόζειν η &ρμάζειv, 
αgμοστον δε η ορμαστον εκαλουν τόν μνηστfjρα, ό}ς πάλιν dρμαστhν η"' &ο ' ' . 
μνησ ' Πβ Ε l d Ρ . _μοστην, την 

την. · ~ c oga a lΌchiι·on Inutata τίτλ. 19. 18 (Zaciιariae v. Lingen-
thal, Jus Graecor. 4. 109). Κωνσι. Πορφυρογεν~·ήτου, 'Εκλογη τών νόμων, Migne,_ 
PG. 113. 493. Η Usenω~ Legenden der Pelao-ia 18 31 2315 24 34 Β" -
·ο , . . _ ο ι • , • • ιος του 

σιου ~~τρος η~ων Θεοφάνους, παρά De Βοο1· 2. 28. 9. Τό άρμόζειν καi άρμό-
ζεσ~αι ο~χι ;παν_ιως μει:εχειρίζονtο οί Βυζαντινοi &ντί τοίi νυμφεύεσ-6-αι καi γαμείν 
Νικητα Χωνιατου, λ ρο_ ν. Διη'γ. 135 23 498 1 79" 3 Σ z λ" 'Ι λ λλ ; • , • , .... . . αμπε ιοv τα οε ηνικα 

?· 115 ΠρόσΟες δ' δτι ή χρi]σις αϋτη τοϋ &ρμόζειν εlναι και άρχα(α· Πο?.υδεύκους, 
Ονομαστ. 3. 35. -· 

g) ZJι-ishτnan, Das Elιereclιt σ. 266. 

~) 'Όρα Z!ιislι1nan, ~Ενi1' άν. 266. Taf'el, Eustathii Opusc. 64. 95 
0 
Ν δ 

]}fiJ.ας Τό έ ") ' δ' • ικο ;, 
, · ' • κκ .ησιαστι~ον ικ~ιον της Cψ&οδόξου 'Ανατολικής έκκλησίας σ. 840 {με-

ταφρ. Μ Αποστολοπουλοu), Εν Βουρδοuρίφ της Πισιδiας ό άρραβΟ:ιν έτ ' - • , , , , . εr.ειτο με·-

χρις εσχατ:ων εv σuνεχειq. μετd τοϊί γάμου KJ. 'Ιατρίδου "Hfl-η κ ' "{} • 
'Α ) - '""' , , ·· · α ι ε ι μα εν. 
νατο 'II• .::.ενοφανους τομ 3 73. Τοόνα\•τίον έν 'Αμισφ τοϋ lJόντου έπίστευον " 

&ρ {} , "ζ , , " οτι 
ισ~α α ε ων οι νεονυ~φοι, Ο.\' παρέμεναν έπl τριετίαν μεμνηστεύμένοι. 

) Ecloga ad Proch1ron rnutata τίτλ. 1. 15 (ZaclιaJ•iae v. Li1ιgentlιal Jus. 
Graecor. τόμ. 4, σ. 63. ' -

5
) Γ. Παχυμέρη, Χρονικ. 1.34.5 '[<}ηεϊί{)-εν δΕν ιΥπεται δτι ήδύνατο Ελεu{)-έρως. νά 

βλέπυ τι)ν μνησtΊ]ν του. 

, G) Άχι).λέως Τα τ ίου, Τών κατό. Λευκίππη ν καί ΚΑειι;οφώντα λόγοι Η', Β' 11 Η'. 
17.~ Ηλιοδώρου, ΑΗ.Ιιο:τικό Δ' 15. Βίος 'Αλεξάνδρου στίχ. 4108 έξ. Εν 'VagΊιor ·frois 
poenιcs σ. 180, Μιχ. Ψε?.?.ου, 'Εγκώμιον εtς τi]ν μητέρα, Κ. Σά{}α, Μεσ. Βιβ},, 5.46 

7
) Κωνστ ΠορφυρογενΙ'1jtοv Έκλογη τών νόμων, )iig·ne, PG. 113. 537. · 

8
) Ecloga ad Pι·oclιiron ωutata τίτλ. 1. 9, (Zac!ωτiae v, Li1ιgenthal, Jus. 

G1·aecor. 4. 63). 
9

) Βασιλικό βιβλ. 4. τίtλ. 1. 10 καl 11. ~Ασίζαι Κύπρου. Κ. Σά{}α, Μεσ. Βιβλ. 
6. 526. Ecloga aιl PΓoclιiι-on lllutata τίτλ. 1. lG Zaclι. v. Lingω'ιtlιal, Jus. 
Gracc01· 4 64) 

φ, Κουκουλέ-Συμβολη εtς τΟ περt τοίi γάμου παρά τοϊς Ι3uζανtινοtς κεφάλαιον. 15· 

δfiλu δfι προικψων συμβολαίων, ε'ίτε χαl άγράφως. 1
) Είς παλαιοτέρους 

χρόνους, έπl 'Ισυστινιανοϋ φέρ' είπεϊν, ώρίζετο δτι πρόσωπον &νωτέρας 

κοινωνικtίς τάξεως rαl δ1i μέχρι σuγκλητικοϋ καl- ίλλουστρίοu δέν Επετρέπετο

να συνάψn γάμον cϊνευ τfjς συντάξεω.; πρότερον συμβολαίων προικΟς και 

προι'αμιαίας δωρεας, οί Εμποροι καl άξιωματικοl μόνον, εαv δΕν η8ελο\-~ 

ν' άκολου'θήσωσι τΟν τύπον τοϋrον, έδήλουν την περl γάμου πρόθεσίν των 

είς τΟν Εκδικον, δστις συνέτασσε σχετικΟν πρακτικόν, οί δέ τfjς τρίτης τά~ 

ξεως, στρατιώται δJϊλα δή, γεωργοl καl τοιοϋτοι ήδύναντο άκωλύτως cϊνευ· 

συμβολαίων να όπανδρεύωνται 2
). 

Καl ταϋτα μεν παλαιότεροv- το i!&ιμον δμω, τijς σuγγραφijς γαμηλίων 

συμβολαίων άρχίζει &πΟ τοϋ ΙΑ' αίώνος να γενικεύεται, οϋτως ώστε Εκτοτε 

σπάνια είναι τα παραδείγματα γάμων, Εν οίς δ~ν γίνεται μνεία συντάξεως-. 

προικοσυμφώνου UπΟ συμβολαιογράφου οίκ<;>ι πολλάκις καλουμένου 3
). 

ΤΟ πeρl προιχφων συμβολαίων ζ ή τη μα κα&ιστQ: Επίκαιρον Ενταϋ\Jα την 

περ\ προικών κατ α τοVς ΒuζαντινοVς χρόνους συζήτησιν. ~Εκ των κατ"' 

Επανάληψιν ψόγων Εκείνων, οϊτινες, οϋδόλως περl τών πνευματιχ&ν και 

fι3ικ&ν χαρισμάτων τίjς κόρης φροντίζοντες, εσπευδον να λάβωσι κυρίως.. 

ευπορους γυνο.ίκας, σuνάγεταt άσφαλΕς τΟ συμπέρασμα δτι τότε πολλο1 

fισαν οί προιχοfΗjραι, δυστυχώς δ' Ετι πλείονες οί πρό&υμοι να παράσχωσι. 

την ζητουμένην προίκα, ην μάλιστα καl ηlίξανον, άναλόγως τfις κοινωνικής. 

{}έσεως καl τοϋ &ξιώμαtο; τοϋ γαμβροϋ. ') Το οUτω γενικώς λεγόμενον πι

στοποιοϋσιν, Εννοείται, πλείσται μαρτυρίαι και ti.λλων συγγραφέων καl μά-

λιστα πατέρων τfις Εκκλησίας, οίτινες Επανειλημμένως είς τΟ ζt]τημα Επα-

νέρχονται έν ταίς ti{}ικαίς διδασκαλίαις των. 5) ΣυγγραφεUς τοϋ ΙΒ' αίώνος, .. 

ι) 'Ο γάμος καί χωρίς προικcQων συμβολαίων συνίσtαται. Epanagoga auctct 
τί-ι;λ. 14,1U (Jus Graecor· 4. 222). Συνίστανται γάμοι ε'ίτε Εγγράφως εϊτε άγράφως με~ 
ταξύ &νδρός καί γυναικός, Jlf'ίgne, PG. 113.493. Κατd τού; έσχάτους Ρ.ωμα"ίκούς χρό· 
νους συνη'fiεστάτη fιτο ή σύνταξις γαμηλίου συμβολαίου tabnlae nuptiales Ιο!ιο 
JJfarquaΓdt, Das Privatleben der ROn1er σ. 40. 

2 ) Z!ιislιnιan, Das Eherecht σ. 255. 'Όρα καΙ. 'Αρμενοπούλαυ, • Εξάβιβλ. 4.4.15~ 
~) Χρυσοr:ηόμου, Περt γυναικών καi κάλλους, \1igne, PG. 63.666. Θ. Προδ(!όμου, 

'Αμάραντος η γέροντος έρωτ-ος (Notices et Extraits des ιnanuscι-its 8.2.119.120) 
Κωνστ. lΙορφυρογεννήτου, Ί~κλογή τώ1 νόμων Migne, FG. 113, !93 Διήγησις Εξαί
ρετος Βελ{)ά,·δρου τοϋ Γωμαίαυ στίχ 1022 (LegΓand). 

4) 1\-Ιαρτύριον τοϊί άγίου llαφνουτίου, Ι-Ι. Delelιaye, I.,es nιaι·tyι·s d'Egypte σ. 192; 
5 j Χρυσοστόμου, Δεύτερος παραινετικός λόγος εlς (~Jεόδωρον Εκπεσόντα, l\iigne; 

PG- 47 314. 'Γοίi αύτοϊi, Εtς έπιστολ1lν πρΟς Κολοσσαεϊς όμιλία ΙΒ' καί εiς επιστολi)ν 
πρός 'Εφεσίου; όμιλtα Κ' I\ίigne, PG. 62. 138. 389 όμοίω; τοϋ αότού Λόγος εlς τό.ς. 
Καλάνδας Migne, I'G. 48.960 καl Εγκώμιον ε!.ς :\lάξιμον, Migne, PG 51.230.232. llfε--



-:16 Φ. Κουκουλέ-Συμβολή είς τΟ περί τοϋ γιίμοι• παρό. το- Β ζ - , 
ις u αyτινοις κεφαλαιον. 

Άλ'ξ ' Κ ' ' 
' .~ ιος ο ,ομ,νηνος, εν τ<!> παραινεηκφ ποιήματί του') καταλλήλως εψεξε 

το εftιμον, ειπων περt τfjς νύμφης 

εί δ' ε , " χει τεχνην, απεχε, liν έχn και J.ογάριν· 

διαβαίνει τΟ λογάριον καl σV rO πά{)ος έχεις 

-εν&α βλέπομεν καl τfιν παλαιοτάτην μνείαν τη-ς σι - ' ψερινης παροιμιας, Ι]τις 
.&σφαλώς {}(ι fjτo καl μεσαιωνική· 

- ~ "J. , • 
που παρn χι .ια περπυρα και κακοειδ1} γυναίκα 

' , , . ' 
τα περπυρα πηγαινουνε κι ή κακοειδη άπομένει. 

T~v δγχ~ν μό~ον _της ~αρσύσης διατριβfiς 80: ηϋξανεν -ή μνεία τών περl 
προιχος χωριωv των διαφορων συγγραφέων τα ό - ~ ' _Q. , 

' , eι ' ποια αρκουμευα μονον 

-να σ;μειωσω~εν οrι είναι πολλ& είς ~ιαφόρους αίc'tlνας άναγόμεvα 2). 
Αναγκαιας λοιπΟν οϋ - . ., -

γον, 3 , , e σης της προικος η του προικίου, ώς έπ~ 'ίσης ελε· 
) ~φ~οντιζον ~ι 'γονείς έγχαίρως να προετοιμάζω σι ταύτην και &πό-

Βετον να εχωσι κατα τον προσ11χοντα χρόνον 4) "ίνα δ ' " - ' ,, , , . ' ι αuτης προικισωσιν 5) 
η εκπροικισωσιν 6) η" έξωπροικίσωσι ') , , ~ τα τεχνrι. των. 

·γάλου Βασιλείου, Ιlερί παρftενίας, Migne PG. 30 717 'l , _ 
ra1lela, :Migne, PG. 96.192. ' . , . ωαvvου Δαμασκφ•ου, Sacι·a pa-

~) Στί~. 532 (~αρά ~Va~ner, C'arrnina Graeca ιnedii aevi). 
) Περι προικων κατα τους μεταγενεστέρους αι&νας δρα ΚΠ 2149 •ξ .Σ. Α , 

Έλλη~·ομ. 1.193.-95 Λf. Γεδεώv, Κανονικαί διατάξεις 1.70 fξ 25,7 'ξε , -~μ4π4ρου, Ν. 
s) Η .J π ξ - - ε • και -· 6-4.52 '• ροι , νuν κοινως προίκα. εtναι πολυ ν , , _ · 

σuγγραφεiiσιν, όμοίως δέ καί τΟ προικίοv οϋτως ~δ ημ?ν~υτ~ς ~αρα_ τοις l3υζαντινοίς 
._λεγόμενον (BGU 1052.10.31110118) ! ' , ~ η επ.ι της εποχης τοϋ ΑUγούστου 

· · ε ναι ευχρησtοτατον εν τG~ λ' β , 
T·τinclιera, SJrll. 216 161 245186 487 307 , _ις.γαμη ιοις συμ ολαιοις 
"λ ' · • "'"' και πολλαχου αλλαχοϋ) 'ί ~ • • • -α λοις κειμένοις J Schπιitt Τά χρο , , _ ~ι , , α • .α και εν 

"'i"' Ηκα του ;, ορεως στιχ 2603 3127 • - Ά 
'='αις τής Κύπρου Α'. 162 (Κ Σά{)α Μεσ βιβλ 6. 19.2\ ,' - . ' εν ταις σί
χαιρQ. (Κ. Σά{}α, .Μεσ, βιβ~. 2 227) : 1 τ • _ ' , "' ' .. εν τφ Χρονικφ τοϋ Λ. Μα-

- ,. ' · · "]. πpοικα φαινεται οτι ' ' • -
Κομνηνων ελέγετο καi. τράχωμα λέξις μέχρι" έσχά δ μετα τους χρονοuς των 
-ζαντινd νομισματικd ζητllμ~τα Διεl}ν 'Εφ ., Ν των ,. :τηρη-&είσα (Ι. Σβορώvου, Β υ
τόπους δέv ητο και τ:Ο φε I • ' • ηδμ. ~μισμ. ρχαιολ. 2. 357). "'Οτι δέ κατδ: 

ρνη ανηκουσtοΙ', εικνυει τΟ Οτι μέ • ' • , 
τών Σαράντα 'Εκκλησιών τη-ς Θράκη " •• J) , χρις εσχατων οι κ~τοικοι 

4 
Μ , _ , , " ς ουτως εκα .συν την προίκα .. 

,., } ~ ~?τυρων τοu αγLΟU Παφνουtίοu τοϋ αvαχωρητοU Atιal Boll 40 
~ nstathn Opusc. 302.4. · · . 336 Tafel, 

5) G.ian.n.ino Ferrω·i, ForωnJi notaι·Hi inediti de!l' et' !3" ι· 
ο , , , , 1} , a ιzan 111a σ. 76 

'ζ ι r.~~επ~οικισ αι παίδα κείται έν ταίς έπιστολαίς τοϋ Φαλάριδuς 140 σ 144 ". 
μι εη• · · • ως αν τις εϊποι iκποοικίζειv είπε καί ό Θ ') , , · ' εγγα· 
πλε(ωv μέν πατρικΟς βίο" μ"α-.λλΟ\' σ δ, • - ... ε~σα .ονικης Ευστά{)ιος, 758.56. Ό 

.,, χε ον ειπειv απας 'ξ , θ - • 
μοι άδελφαίς φέρεται έν έγγράφφ τοϋ 1405 (Γ ' .ε επροικισ_ η ταις φλταταις 
·έξώπροικα παλαιότεοον ... το • , ,ρηγοριος .ο Παλαμας 3.338). Κυρίως 
• ' • , ... η η προγαμιαια δωρεα. Βασιλικα βιβλ 24 τίτλ 4β β ' , 
επ ονομα-ιι τοϋ Ζωναρά λεξικόν έν λ. εδνα· τά , - , . , . π . και το 
~δώρα, άτι να καi έξώπ;Jοικα λέγομεν Νϋν πολλαχοϋπ~~ του γα~~υ διδ~μεν~ το.ίς ~ύμφ~ις 

1) Hesseling-Per·not, PoEnnes Prodronιiqu::e;~~~-η επρουκι λεγεται η προιξ. 

<Φ. Κουκουλέ-~υμβολη εlς τΟ περt τοϋ γάμου παρό. τοϊς Βuζαντιvοίς κεφά/.αισν 17 

Ε'ίπομεν Οτι οί γονείς έξοιχονόμουν τfιν προίκσ τών τέκνων των· 

.δεν ελειπον έν τούτοις καl παραδείγματα φιλελεημόνων, οϊτινες, βλέποντες 

την κατατρύχουσαν μίαν οίκογένειαν πενίαν, αϋτοt άνελάμβανον να προι

κίσωσι τfιν δυγατέρα της 1) η καl μονών &κόμη καl έκκλησιώv, αϊτινες 

οεκ τοϋ ταμείου των προι:tύμως άπόρ~:uς παρδένους έξεπροίκιζον. 

"Ότι δΕ παρ' Ολην την έπι-θuμίαν τfjς προικΟς πολλαl νέαι δπανδρεύ

·ΟVτΟ δ.προικοι κα'l εύκόλως νοείται καl πολλοχitJς μαρτυρείται δπ0 τώ\_' συγ· 

γραφέων, οϊτινες δ8ν &παξιοϋσι καl περl Ciλλου τινΟς να κάμωσι μνείαν, 

περl Εξαπατήσεως δfjλα δη τών νυμφίων, είς οίίς δπισχνοϋντο οί γοVείς η 

-συγγενείς της νύμφης προίκα, fιν Οντως ήδυvάτουν νό προσφέρωσιν. 

Ε'(πομεν &νωτέρω περl τi'jς σuγγραφiiς τών τijς προικος γραμμ"τείων, 

Ταϋtα προικοσύμφώνα, ~) προικοσυμβόλαια 3 } η liκτα νυμφαγωγίας 4 ) καλού· 

·μενα, συνέγραφε νοτάριος D) ένώπιον τριών τούλάχιστον &.ξιοπίστων μαρ· 

·τύρων, &ρχόμενος τfjς συγγραφfις δια τοϋ σημείου τοϋ σταυροϋ 6
) καl έπι

καλούμενος πολλάκις τΟ Οvομα καl τ1iν βοήθειαν τfις Παναγίας, τοϋ 'Ιη

~1σοϋ, τοϋ tA γ ίου 'Ιωάννου τοϋ Προδρόμου η Cί.λλων άγίων. τα προικο~ 

.σύμφωνα ταϋτα, τα όποία έν πολλοίς, ώς πρΟς τΟν τύπον, ησαν συνέχεια 

τ&iν &ρχαίων γαμηλίων συμφώνων, 7) γνωρίζομεν τίνα dχριβώς τύπον είχον 

,εκ τών έν παπύροις καl μάλιστα τών &πΟ τοϋ ΙΑ' μ.Χ. αίώνος έν μεμβρά· 

ναις διασωΒέντων 8). 

'Εκ τών συμβολαίων τούτων φαίνεται σαφώς τί έδίδετο ώς προΙξ 

1) Βίος καl πολιτεία τοϋ άγίου ένδόξυυ Εύδοκίμου, lz"\•;restia 13.209, Νικήτα Χω-
• νιάτου. Χρονικiι Διήγ. 585.22 Β, G. llferca.ti, Gli aneddoti d'un codice Bolognese 

ΒΖ. 6. 142, 
2 ) Σπ Ζαμπελίου, Ίταλοελληνικα σ. 119. 
3) 1't·i1ιohera, Syli. 246. 187, 355. 261, Σπ. Ζαμπελίου, 'Ιταλοελληνικό: σ. 117. 

118,119. 
') Όρα Κ. Σάθα, Μεσ, β'βλ. 6.608, 
~) Διήγησις έξα{ρετος Βελ-ftάνδρου τοϋ Ρωμαίου στίχ. 1021 (Legι·and). 
6 J 'Εκλογ. τίτλ. 2. 2 (Zaclιariae v. Lin_qeιιthal, Jus Graecor. 4. 8, ΣυμεWv 

19εσσαλοιιίκηςt Περl. τοϋ τιμίου, νομιμου γάμου, Migne, PG. 155. 505. 
7) Οροικοσίiμφωνο\; τής ΓΌ π. Χ. έκατ. έκ Μυκόνου Ορα έν Hermes 8. 191 έξ., 

ετερον τοίί Β'. π. Χ. αίώνος έξέδωκενδ J. Nicole, Les papJ'l'US de Ceneve 21. Τρί
τον τοl• 127 μ. Χ. δρα έν r.Ox. 496· άλλα τών έτ&ν 136 καl 190 μ. Χ. έν GPR. 
·24. καi. 27 . 

8 ) 'Όρα τα ανωτέρω ση μει;:ο{}έντα καΙ. πρόσl:}ες έκ τ&ν έν παrείiροις μεν τΟ έν 

.CPR. 30 καl τό παρά J. lJfaspero. Pap,yrus Grecs d' θpoque byzantine 67006, 
έκ τών έν έγγάφοι:; δε τάδε· Trinchera, S_yll. 79.63,223.170, 246.187,324.240, 355.261, 
366.267, 377.275, 486.327. 493.330, 531.16 καt άλλαχοϋ, Sτι δε Cusa, Ι diplon1i 
·Greci ed Arabi di Sicilia σ. 636.637, Σπ. Ζαμπελίου, Ίταλοελληνικd σ.117. 118. 

130, 132.1R9. 
2 



18 Φ ΚουκοuΗ-Συμβολη εtς τΟ περJ. τοίί γάμου παριi τοίς Βυζαντινοί; κεφάλιλιο•Ιr .. 

ε!ς gνα μεσαιωνικlιν γαμβρόν· otχi μόνον δijλα Μι χρυσά νομίσματα με
τρητά, άλλrl καi φορέματα πολύτιμα, ύφα"·τά, &rινα η νύμφη ϋφαη·εν, έφ"· 

Οσον fίτο παρ-θένος, ύπΟ τfιν έπίβλεψιν της μηrρός, 1) κοσμήματα, άκίνητα,_ 
οlκιακιi επιπλα και σκεύη, 2) ζψα διάφορα (Οvοι, βόες, ϊπποι) και πολιrικοl 
δ' ίiρτοι &κόμη, 3

) προσέτι δS δοίiλοι η δουλίδες, πάντα ταϋτα δ' έννοεί
ται, άναλόγως τfις κοινωνικi]ς δέσεως καΙ. τοίi πλούτου τών πεν6ερών .:ι.)~ 

~Εκ τών συμβολαίων φαίνεται Οτι οϋχi μόνον οί γονείς της νύμφης τfιν

έπροικοδότουν, _dλλα και οί τοϋ γαμβροϋ τΟν υ ίόν των. Περl τούτου Εχομεν 

καi Ciλλας Ciλλο-3-εν Ενδείξεις 5) καί μαρτυρίαν σαφεστάτην λέγουσαν τΟ. έξfjς 

c:'Επεl δΕ: και νόμοι παρηκολούι9ησαν liνωΗεν έν ταίς τοιαύταις έπιγαμίαιςJ' 

μάλλον δΕ: έπi πάσαις ταίς γαμηλίοις €\·ώσεσιν &ντιδιδόναι ιΗλήλοις τοUς 
χατα κηδος συναπτομ.ένους, άΠfρ άν έκάτεροι συμφωνησαιεν» 6 ). 

"Ωριζε δ' ό γαμβρος Ιδιαιτέρως κατ& την σύναψιν τών συμβολα(ων
καi πρΟ γάμου δωρει:Χν πρΟς τfιν νύμφην, χρήματα η καi κτήματα, τα όποία 
έδιϊιαιοϋτο αϋτη ν& κατέχn πρΟς ίδίαν έξασφάλισιν καl fξοικονόμησιν τών, 
τοίί βίου, μετd τΟν -8άνατον τοϋ συζύγου. 7) "Η δωρεά αϋτη, ficις ό)φειλε· 
να είναι &νάλογος πρΟς τfιν προίκα, να μή ύπερβαίνn δS ώρισμέvην &ξίαν, 8} 

έχαρqκτηρίζετο βραδύτερον δια τών λέξεων {}ιώρειρον 9) καi ύπόβολον, αίtινες,. 
διάφορα άρχtj-3-εν πράγματα σημαίνουσαι, 10) κατήντησαν να έναλλάσσωνται 

1
) Λόγγου Σοφιστοϋ, Τό>ν κατιi Δάφνιν καi Χλόην λόγοι Δ', i". 4. 5. 

2
) Hesselit~g-PernotJ Poθmes Prod1'0n1iques 1.64. 

8
) Βασιλικά. βιβλ. 2f:l. τίtλ 1.118. 

4
) ~οι_ια περί τών ιiνωτέρω καί Βασιλικιi βιβ.λ. 15 τίτλ. 2.12, βιβλ. 18 τίτλ. 5.12,_ 

βιβλ. L6 τίτλ. 5.88, βιβλ 29 τίτλ.1.8 κnL β ι βλ 48 τιτλ. 11 20. Νόμιμον κατά στοιχείον 
(Zaclιariae v. Lingenthal, Jus Graecor. 2.55, Αρμεvοπούλου, 'b:ξάβιβΛ. 6.13.4t
'Γrinchera, S:yll. 1130.99. 333. 246, Hesseling, Διγενης 'Λκριτας στiχ. 2254 (έν 
Λαογρ i3 σ. 583;, Μαρτύριον της δ.γίας .\l11ρτuρος Ι:.:ύγενίας, Migne, PG. 116. 629,. 
Μιχ. Ψελλοί\ ...1ικαστ,κι) ιiπόφασις f.v Κ. Σάι'Jα, Μεσ. βιβλ. 5 205. 

5
) "Uι;.ια προχείρως Tri'nchet·a, Syll. 79 63. Καί εν τφ ποιήματι επϊ~σης ΒελfΜνδgφ 

καi Χρυσαντζq. καλεί ή πι._ιιγκιπισσα ·νοτάριον καί σημειοί τί διδει ώς προίκα είς τήν 
δούλην της Φu.ιδροκάζαν, έπειτα δμως πέιιπει πρός τόν βασιλέα, διά νrl !δη τό τί δίδει 
τΟν Βέλθ-ι~νδρον εl_ς δνομα προικός του στi.χ 993.9\;15.1021 (Legrand Bibl gr. vuJg. Ι)~ 

6
1 Bezobrazov, Χρuσόβοuλλον τοϋ Ιiασιλέως j\-lιχαήλ Δοι•κα, 13υζαντ. Χρu"ικ. 0.141~ 

Περl τών φιλοτιμιών τοU γάμου δρα καi Α μενοπούλου, 'ι:-ξιιβιβλ 4.9 (7) 
1

) J. llfasρero, Pap,yrus Grecs d' epoque Byzantine 2. 6ίl!i1. στιχ 169. 
~') ιtείρrχ 18 (Zaclιariae v. Li1φenthal, Jus Graecor. 1100). 
9

) «Τήν πρΟ γάμου δωρεάν, flτοι τό {}εώρετρονΡ Σ:JΙ, Ζαμπελluυ, "Jταλοελληνικά σ,. 
118. Trinckera, Syl!. 24ο. 187,366.261. 

10
) Τό δεώρετρον σu:φως διακvινεται τοϋ ύποβόλου, Trinchera, Syl1. 324, 240,401~ 

289, 356. 261 ΚιηιΧ τόν Φώτιον, Νομοκ. τίτλ. 13 κεφ. 4 (Ράλλη- Ποιλή, Σύνταγμα 1. 
298) Τό παλαιΟν ..• εί τι ή yuνr) έδίΟοu χάριν προικό;, τοσούτον καi ό άνt)ρ ύποβάλ
λειν ποσΟν ι:ίς τι)ν κοιν1)ν περιουσίαν fιναγκάζετο, όθεν και &~ομάσ6η .... καί σήμερον· 

Φ. Κουκουλέ -Συμβqλι) εlς τΟ περl τοίi γάμου παρc't τοΙς Guζαντινοίς κεφάλαιον. 19 

έν τοίς έγγράφοις πρΟς δήλωσιν τfjς προγαμιαίας δωρεά;, 1) εη δΕ Κιχi κα

νίσκιν. 2) Συι·έβαινον δΕ καl άπάται και:ό. τΟν όρισμΟν της προγαμιαίας δω

ρεdς, διότι ή νύμφη η οί συγγενείς αϊιτfίς, κεντηUντες τfιν φιλοτιμίαv τοϋ 

yαμβροϋ, ϊvα ούcος όρίση σημαvτικΟν -8-εώ{:Ιετρον καΙ ύπόβολσν, f:διδον 

ϋποσχέσεις μεγάλης προικός, flcις ούδέποτε Κατόπιν πραγματικώς f.δίδετο 3}. 

Κωνσταντίνος ό Μανασσης καl Θεόδωρος ό Πρόδρομος, συγγραφείς 

τοϋ ΙΒ' αίώνος, άναφέρnυσιν έπl τώv χρόνων των έJρτfι v τών παaτο· 

πηγίων 4) η πασταδοπηγί?>ν, παστάδ11ς δΕ πηγνυμένας και γάμους τεi.ουμένοvς 

μνημονεύει πάλιν ό πριi"ηος τών συγγραφέων τούτων 5). 

Είς τα προεόρtια Οvτως τοϋ γάμου 6) άνηκε κατό. τοiις ΒυζαντινοiJς 

χρόνους καl ό στολισμΟς τοίί νυμφικοίί -θαλάμου, Οστις Επανειλημμένως καλεί

ται παστός, 7) Ονο~α, Οπερ άσφαλώς η ω δημώδες, άφ' ού οUτω καί νϋν 

πολλαχοϋ. καλείται, και Οστις άναμφιβόλως καl νυμφεϊος -Βα έκαίιείrσ 8). 

τοιοϋtον ύπόβολον ό άνηρ ου δίδωσιν, ι:lλλ' άπό συμφώνου δίδωσί τι μέρος Οσον ϋ.v 

σuμφωνήση έκ πρnτελευtής τfι γuνοικί. ΝΟρα κοί 'Αρμεvοπούλο~, '~ξάβι~λ 4.1.3 _1 καt 
De Gasparis. Theoι·etι·o ed ipobolo έν Studi e docuωentι dι storιa e dιrιtto 7 
(1886) σ, 200-51 '"'h:πιU'ι καl Α Κοραή, "Ατακ~α ~ιω:s Κα;ά τά<ς '~rίζας <;{. Σά~α; 
Μεσ βιβλ. 6.528) ιι{}εώρετρα τά διδι μενα προ της ορμασιας, υποβολα τα ποιει ο 

γαμβρός μετό. τό όρμαστείν!, Καi νίιν {}έρωτ()α, έν Οί1·?.η .καί Σινώ~'[Ι το? ~όντο; 
λέγεται ή είς χρήματα προγημιαία δωρεά, {}ωρεr;ρα δ εν Σωζοπολει τα δωρα, ~~ 

όJtοία στέλλει ό γαμβρός πρΟς τοUς γονείς καl ιiδελφοUς τής νύμφης τijν παραμονην 

τοϋ γάμου. 'Εννοείται δ' ότι κυρίως καi ι:lρχικ&ς ftεώρητρα fισαν τα ύπΟ τοϋ νυμφί?Η 

τfι νύμq-'!] διδόμενα δ&ρσ, Οταν, άποκαλύπτων αύτfιν, τiιν εβλεπε διά πρώτην φοραν. 

Νυν ή ~ρογαμιαία δωρεά εν Καλα~ρύτοις καλείται πρόγαμο, εVγt:vlκt έν Καρπά-δφ 
καl εilκεννίκιν εν Κύπρφ, νvφίκιον έν Καρπάflφ, κοριτσιάτικσ έν Σκιάftφ και αφερτα 

(offeΓta) έν Καλαμιτσίφ της Άν. ΘρQ.κης. 
ι) 't:ν τοις εγγραφοι.: τής κάτω 'Ιταλίας τό -δεώρετρον καί ύπόβολον εναλλάσσονται~ 
2 ) Άσιζ. Κύπρου (Κ. ~άUα, Μεσ. Βιβλ •. 6. 57~ 583). 
3) 'Λσiζαι, "Kv{}' άν_ σ. 529. 
4) Κ. Μωιασσij, ίΊ"fοΎφδία έπί τfι σεβαστfι κυρQ Θεοδώρq._ τfι Κοντοστεφα·νίνη, 

Βυ'ςαντ. Χρονικ. 7,630, Σ. Παπαδημητρίου, Θεόδωρος ΠριΊδρnμος σ. 385, Παλλαδlου 
έπισκό'fΟV '&λενου:ιιόλεως, 'Η πρός Λαϋσον ίστορία, i\iigne, PG. f>4.1025, Βασιλείου

τσV Μεγάλου, Ι1ερί τijς έν παρδε\'ιq. ι:iληflοUς άφflορίας, Migne, PG. 30 725. 
.'i) Κ. Μανασσi'j, '~κ τών κατ" Άρίσηινδ(Ιον καi Καλλιtrέαν έννέα λόγων Ε'. 40. 
6) Θ Προδρόμου, ΈJtι{}αλάμιος τοίς του εύτuχεστάτου Καίσαρος υίοϊς, 1\iignet

PG. 133.1398. 
7
) Β,.,ίς καί πολιτεία τοiί όσίοu παtρΟ; ήμΠJν \Ιακαρίοu, Vassiliev, ~Analecta 

Graecobyzantina σ. 155. ΤΟν νυμφικόν ftάλαμον δηλοί δ παστΟς καί παριΧ Προκο · 
πiφ ΠερL κτισμάτων 17 31.33 (HaurΎ)· 

'..,) Π<J.στδς κα!,είtαι δ γαι.ιtιλ•ος &ιiλαμος έv Ρόδq;ι, Κρfιtη καl Καλλιπόλει. Η λέξις 
Ομως {}/ι. fμο κοινοτέρα, ώς δεικνύει ή &ρκούvτω~ διαδεδομένη παροψία «Ω, τι πάρη 

ή νύφη 'ς τΟν παστΟ καί τΟ παιδί 'ς τΟ λουτρό» (" \νασελίτσα, Κρήτη, ·Κuζικος κ. 

άλλαχοϋ) f1tις tσοδuναμεlτj] κοινfΊ φρ. «δ, τι πfιρες, πηρες~. Ί~ν Λέρφ παστδς λέγεται 

iΊ τράπεζα παρά τήν όποίαν στήνοuσι τοUς μέλλοντας νά στεφ&ώσιν. ΟlκJνόμου" 



20 Φ. Κουκουλέ-Συμβολt) εlς τό περί τοίί γάμου παρά tσίς Βυζανί:ινοtς κεφάλαιον. 

Πώς Εστολίζετο μία νυμφικfι κλίνη, fiτις Ομοίως παατδς Εκαλείτο, 

μετα του χώρου τοίί περιέyοντσς α~τljν (παστοίi) γνwρίζσμεν έκ μαρτυριών 

τ&ν συγγραφέων· έκαλύπτεrο λοιπΟν ό παστΟς δι' δ&ονών καl ποικίλων 

παραπετασμάτων, 1) εiχεν Επικαλύμματα εχοντα διαφόρους παραστάσεις 

ένυφασμένας π. χ. Ερωτιδείς, τ1)ν Άφροδίτην κ. τ. τ. 2) είς τοUς τοίχους, 

οϊτινες δι~ &ν&έων τοϋ άγροίi καt κηπευτών Εστολίζοντο, 3) tlπλοϋντο πολύ~ 

τιμοι τάπητες, Uφάσματα δΕ πολύτιμα καl σκεύη άργuρα καl χρυσά καl 

άλλα ε'ίδη προικός Εξετωεντο πρΟς 8έαν. 4) Έdν δΕν εφ3ανον δε τα 

στολίσματα, τότε ή μήτηρ 1\ α1 συγγενείς ti'jς νύμφης fjσαν πρ6{}υμοι 

να δανεισδώσι πρΟς συμπλήρωσιv έκ τών γειτόνων κάτοπτρα, ίμάτια ~ιαl 

χρυσά καt άργυρά σκεύη, χατα σuνfι&ειαν, r)v σφοδρώς ψέγει ό Χρυσόσtο· 

μος, 5) f\τις ομwς μέχρι tών χρ6νwν μας έξακολου/Ιεί δφισtαμένη. 

Τίνα ιlμέραν Εγίνοντο τα παστοπήγια δSν μας λέγουσι σαφώς -οί συγ· 

γραφείς 6
) πάντwς προ ti'jς Κυριακi'jς, καta τi}ν Πέμπτην πι/Ιανώς, οτε καt 

μέχρι σήμερο\' πολλαχοu γίνονται 7). 

Λεριακό: σ. 90. '!!.:ν ΚαλαμωτΌ Χίου ό παστΟς καλείται μνα1Ο = ύμενα1ό. Διά τΟ νυμ~ 
·φεtος πβ. τΟ παρό: Σουtδι;,ι νυμφείος οΊ.κος, 61' φ νύμφαι εi.σl κοl τό τι:αρ' Ίlρωδιανφ, 

Ηερt κα{}ολικijς προσφδίας Ε' 1.125.12 (Lenz) νύμφιος· οίκος καί σημείωσοv δτι καi 
τvϋν Εν Πόντφ ''υμφείσς (ό) 11 νvμφείον (τΟ) λέγεται ό ·νυμφtκΟς {}άλαμος. Καl ή εν 
1\ελοποννήσφ, Ρόδφ, Μακ.εδονίq, Αίτωλ~ζt Κ·::ιί Σηλυβρίq: όνομασία τ-οϋ πασωί.i 1'Vψο
·Οτόλ(ι,Ι, .πάλι\' τόν νυμφείον ύποδεικνύει. "liν η{) fiησαυρψ Γερασίμου Βλάχου τοϋ Κρη
-:ι:Ος ό παστΟς καλεtται -ι•υμφοκdμερα. 

1
) Καταστέψας τijν πόλιν δίκην νυμφικών πασι:άδων ι:iπΟ σκαραμαγγίων διαφόρων καί 

-σενδές ... καί άν6-έων καί ρόδων ποικίλων. Κωι•ατ. Πορφυρογεν1•ήτου, Περί της βασιλείου 
τάξεως 505.4. ιlαστός· ό ποικίλος νυμφικΟς ο!κος παρά τό πάσσειν, δ έστι ποικίλλει'\', 
Cranιω·, Anecd. Graeca 2.399.24. ΠαστΟς ή εκ παραπετασμ6.των ποικίλων κατεσκευ
aσμένη σκηνή, ήτις έστί πεποικιλμένη, καi νυμφικός οΙκος, παρό: τό πάσσειν Μ. 'Ετυμ. 

2
) Ξη•οφώι•-,;ος Έφεσίου, Τ&ν και:ά "λν"-3ειαν καt' Άβροκόμηv ·~φεσιακών βιβλία 

Ε', Α' 8. 2. 
3

) Κωι•ατ. Πορφυρογενι·ήr;ου, "Εκfiεσις περί τijς βασιλείου τάξεως 505. 3 Πβ. τΟ 
~;ι;ό τ&ν Πρασίνων καi Βενf.των εiς τ1)ν βασιλικι)ν νύμφην ψαλλόμεΙ•ον. l{"Αν&η έσώ
.ρευσα του άγροϋ καl ε!.ς ί:Ι)ν :rι:αστάδα εlσijκα σποuδfi ο Κωνστ. Πορφυρογεν-ι•ήτου, Περί 
της βασιλείου τάξεως 379.15 καi. Επιίl'ι τό περi βασιλικών γάμων δεύτερον κεφάλαιον. 
Με άν'6η καi. κιοσ6ν στολίζεται καΙ σήμερον τό νυφοστόλι εν 1-lακεδονίq., Ι. Πρωtου, 
Γα~ο}λια f}θη καί Εil"ιμα έ\· Μακεδονίιι.ι 'Κt1"νικ1) 'Αγωγή 4. 140. 

4
) Ώ; κ~ί νϋν Εν l\iοκεδονίq., 1. ΠρωtΌυ, "l~ν~'t' ιiν. 

5
) Εtς έπιστολi]v πρΟς Έφεσίους ύπόμνημα Κ', Migne, PG. 63.145. Είς έπισωλ'L)ν_ 

:πρΟς Κολοσσαεtς όμιλία ΙΒ ', lHigne, PG. 62.390. 
6

) Ό κηδεστfις αύτοίί (του Θεοφάνοuς) πληρώσαι τά τφ γ'iμφ νενομισμένα τοίi
-.:ον έξεβιάζετο· καl δt) της κυρίας ήμέρας καταJ.αβούσης καΙ. παστd:ς επ~Jγι·υτο καΙ. ύμέ
..-.·αιος ίlδετο καl τό λοιπά 6tελείrο. Βίο; άγίου Θc:οφάνους του 'Ομολογητοίί, De 
Boor, Theophanes 2. 28. 14. 

7
) Ώ; Εν Α'ίνφ, Κύ&νφ~ Πάφφ, Ρόδφ, Σινώπu, Τfιλφ. 

φ, Κουκουλέ-Συμβολl) εi.ς τό περl του γάμου παρc't τοίς Βυζαντινοtς κεφάλαιον, 21 

'Εκ τfίς περικοπfjς Κωνσταντίνου τοϋ Μανασση «ούκ εϊς νυμφώνας 
ούδ' είς παστοπηγίας ταϋtα τα ~σματα» 1) σαφώς δηλοϋται δtι κατ& τους 
μεσαιωνικοUς χρό,·ους, κατ& t&. πασ}οπήγια, άπηΎγέλ~οντο &~άλογα πρΟς 
την περίστασιν ~σματα, Cίτινα και σήμερον πολλα7ου' σ~νη?ιζον:,αι, "'τρα-
ούδια τοίί κρεββάτου έν Πάψφ καλούμενα. Και τι μεν ακριβwς εψαλ· 

iov οί. μεσαιωνικοί μας πρόγονοι άγνοοϋμεν, ίδέαν Ομως τών τοιούtω\' 
qσμάτων- δυνάμε-θα να λιiβωμεν έκ τών άντιστοίχων σημερινών, Εν οίς, 
μεταξiι ι'iΗwν, ψάλλλονται· 

Στρώσετε τd μεταξωτά, στρώσετε τά βελλοVδα, 

νd πέα' ό 1ιδς ό δροσερδς κι' ή κόρ' ή κwπελλούδα 2
). 

~Απλώσετε χρυσδ χαλί, βάλτ,ε καl μαξιλλάρι, 
, I I ' I \ \ α'ρι 3) 

φερετε και το ''ιο1•υφο με το χρυσο ~αμ . 

ΣτοJ.ίαετε τό νυφικδ τσαL βάλετε διαιιάντια, 

γιατl {)-8 νd πλαγιάσουνε τέσσερα μαVρα μάτια 4
). 

' ζ .Q. \ \ 'δ Βασιλικδ κι' άριομαρι, νερατ α·υους και ρο α 

φέρετε νd κρεμάσω με εlς τοϋ παστοϋ τη ρόδα 5
). 

Σ&:ν τΟν κισσό όποϋ κολλij. 'ς τΟ δένr:ρο και ξαπλώνει 

νd ομίξ' ή νύφη τΟ γαμπρδ και νd ριζοοκελώνυ 6
). 

•Ε;'στολίστη τΟ οπερβέρι, λάμπει σdν τΟ περιστέρι· 
γϋρο, τριγϋρο κεντητό, 1ς τη μέση εlν' ζωγραφιστό· 
γϋρο, τριγϋρο κανελλάτο καί 'ς 'tf] μέση ταντελλάιο 7

). 

Έστέσαμέν τον τΟν παστόν, 

πό πάν' καt κάτω πλουμισrόν· 

πάπλωμα μεταξωτό 

μαξελλάρες δεκοχΗό 8) • 

1) Κ. Μανασσ1}, DΙονφδία έπl τfι σεβαστΌ κυρQ. Θεοδώρ~ τfι Κοντοστεφανίνη, Βυ-
ζαντ. Χροηκ. 7. 630. 

2) JJ1. Μαλανδράκη, "Η{}η καl Εitιμα Εν Πάτμφ Δ.~Ι. Ε. Ε. 3, 352. 

;1) Έν Σινώπη. 
~) 'Εν "Ιφ, Κ. Κaαιμlι.τη, Λαογραφικα σύλ~εκτα έξ ''fou, Λαογρ. 2.606. 
;,) Π. ΒλαστοV, Ό γάμος έν Κρήτ11 σ. 40 . 
υ) Π. ΒλαστοV, "Εν-6-. ιiν. , 
') 'Εν Ρόδφ, εν Ο α σπερβέρι καλείται τΟ μεταξωτόν έπικάλυμμα τής νυμφικf]ς κλινης. 
s) 'Εν Ρόδφ, Ζωγρ. Άγffiν 1.267. 
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eo Ζr.όσιμος μςΊς διηγείται Οτt ό βασιλικ(,ς εUνοί'ίχ()ς Εfιτρόπιος πεί
σας τΟν Άρκάδιον να συζευχlifi κόρην τινd «~Ω; τi)ν Επl τψ γάμφ πράξιν 
έ-&εάσατο κατωρftωμένην1 χορεύειν τψ~ δ1lμφ-χαί στεφανηφορείν ώς Επl βα
σιλικοLς έκέλευε γάμοις, έσiΗyτα δf. βασιλι";ο1ν πρέπουσαν καl κόσμον έκ 
τών βασιλείων λαβcflν ταύτην τε φέρειν δοVς βασιλικοίς δπηρέταις, fίγε 
δι& μέσης τijς πόλεως ήγουμένου τοϋ δήμου, πάντων δέ .... συμπαρατρεχόν
των τοίς φορεUσι. Έπειδfι δΕ προ'ίόντες Εγένοντο τfjς Προμώτου πλησίον 
οίκίας είσήεσάv τε μετα τών έδνων καl άποδόντες τfi παριi τψ Προμώτου 
παιδl τρεφομένη πα(!-&ένφ τfιν τψ βάσιλε'ί συνοικείv μέλλουσαν fδειξαν» 1). 

'Εκ τοίi χωρίου τούτου και έ~ ?f.λJ,ωνι έξ ώv φαίνεται δη δπΟ τοϋ νυμφίου 
η τοϋ πατρός του έδίδετο νυμφοατολισμΟς είς τ'fιν νύμφην, συνιf"Ι'tάμενος 
άπΟ διάφορα φορέματα καl κvσμή ματ α, 2) γίνεται δfjλον δ τι πρΟ τοϋ γ4-
μου ό μνηστ'fιρ fπεμπε πρΟς την μελλόvυμφον Επισήμως νυμφικα δώρα ύπό 
πλειόνων tοϋ ένΟς άτόμων βασταζόμενα, καl δη φορέματα πολυτελfi καl κο~ 
σμήματα, τοϋ3'0περ έπικυροϋσι καl τα μέχρι τοϋ νϋν έ3ιζόμενα 3). 

ΕκτΟς τών δώρων δε τούτων και φίλοι Επεμπον όμοίως πρΟς τήν 
μελλόνυμφοv δώρα, έν ο!ς μεταξωτd φορέματα 4). 

~Ορισ3είσης tflς ή μέρας τοϋ γάμου η της χαρfiς, έγίνεcο tO κάλεσμα 
, \ ' 5) εις την χαραν . 

Πώς έγίνοντο αί προσκλήσεις άγνοοϋμεν καί πάλιν. Τύπον έγγράφου 
προσκλήσεως μiiς παρέδωκεv δ Θεοφύλακτος Σιμοκάττης διd τοίί «αϋριοv 
"'ο δ ' "' ' ' ' ' Β) ' • ε σ μοι αιτυμωV' απαντα τα προς γαμον μ οι παρεσκευασται», ου τος ομως, 

άντιστοιχών έν πολλοLς πρΟς τοUς έν τοίς παπύροις παραδεδομ.ένους, είναι 

1
) Ζωοlμου, Ίστορ. 249.10. 

2
) Τ·Γi1ισlιω'α, Syll. 377.275,531.16. 'Εν τφ δευτέρφ χωρίφ κείται· Τά δο-6-έντα μοι 

.τρΟς αύτήν διd νυμφοστολισμΟν αίιτης· έν πριδωις κουτέλλαν καt μανδήλιον ταρίων 
εκατόν, περt δέ έvωtίων σκοuλαρικών κεφαλοδέσμιον ταρίων κ', 

u) 'Εν Βουρδουρίφ τi'ις Πισιδίας π χ. τό Σάββατον, παραμονην τ:οϋ γάμοu, έστέλ
λοντο δώρα εί; τi}ν νύμφην, έν οtς καί ντουβdκ, ήωι νυμφικ1) καλUπτρα Κλ. "Ιατρί
δοv, 'Ή'6-η καt εΒ-ιμα έν 'Ανατ:ολfι, Ξενοφά"riυς 3. 167. 'Εν Γκιοuμουλτζίνυ της Θρ(j.
κης η)ν.παρομονfιν τοϋ γάμοu, ήτοι τfιν έσπέραν τοϋ Σαββάτου, ό γαμβρΟς πέμπει 
sίς τήν μνηστ1)ν διάφορα σινιά, έφ' ών ύπάρχουσι 'td πρός τ1)ν νόμφην δώρα, 
καλύπτρα δηλα δή, γοϋνα, υποδήματα} ύποκάμισον, κάτοπτρον καί τα τοιαϋτα, 
Στ. Κυριακίδου, Τά Κατα τόν γάμον έθιμα έν Γκιουμουλτζiνυ, Λαογρ. 2.52. 

4
) Γ. Φραιιτζή. Χρονικ. 121. 2. 

;.) Άλεξlου Κομνηνοϋ, Γlο(ημα παραινετικόν στίχ 400, Ποuλλολόγος στίχ.1 έξ. (Wa

gner, Carmina Graeca 1nedii aeYi) J. Sσhmitt, ΤΟ χρονικόν τοϋ ~\:Ι ο ρ έως στ;ίχ. 6013. 
6

) Έπιστολη 44 (έκδ. R. Hercher). 
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υ"ποπτος. ') Συvη' flως βέβαια αί προσκλήσεις fla εγ(vοvτο διa -άρκούντως 1 · 
J.αλετrVν _η κα?.εσιών, ώς λέγουσιν έν Πόντcρ, προσώπ~ν δfiλα δη κα ,ουν,των~ 
: δε'ν είναι άπί&ανον ν' άφιναν είς τας οίκίας τών προσκαλουμενων 
·ατινα • {}'t ') 
fiλον η κολλύριον η καl παστέλλιον, ώς ένιαχοϋ νυν σ~νη ~ .εται . , . 

.μ eo γάμο'" κατα τοUς πρώτους χρόνους τfίς Εκχλησιαc: ητο πολιτικος 

.και ύπfiρχε μ~ν και τύπος τις γάμου {}ρησκευτικοίί πρ~ τοϋ' έπι~σκόπο~ η 
' , ) ' ου ') < .Οτος δμως ύπΟ τiiς πολιτειας δεν ε{)εωρειtο -του ιερεως τε .ου μεν ' J e ... ' 

., ') 'ΑπΟ τών χρόνων μόνον τοϋ ΊουστινιαΥοϋ οι της μεσαιας 
eεγκυρος. , ' ... ' ό-θ-εσίν των 
tάξεως είχοv τΟ δικαίωμα να δηλώσι την περι του γαμου ... πρ, Μ 'λ 

-είς τΟν fκδικον, όπότε συvετάσσεrο, ώς έλέχθη, πρακτικΟν to~ γαμου.... ~ ις 

.δ' άπΟ τοϋ τέλους τοϋ- Θ'. αίώνος διd νεαρdς Λέοντος το~ Σοφ~υ "'νομι-
'8 ρη' 8η μόνον ό ύπΟ τii; έκκλησ[ας εϋλογούμενος γαμος και εκτοτε 

μος ε εω ι , • , ' , Α# ... Κ ν νοϋ τη- ς καί 
• , 'τησε και'iορισι'iεισης επι Αλεξιου . του ομ η . -0υτος επεχρα , 

"' - . ') .σήιιερον έν χρήσει άκολουuιας του γαμου . ~ e ~ ' , 

. .,Ι να δύο πρόσωπα ελ-θ"ωσιν είς γάμου κοινωνιαν,' η ~κκλησια ~αντοt~ 
-&πήτει να είναι ταίίτα τοϋ αϋτοϋ {}-ρησκεύματος και δ~γματος.' ο μετ 
aπίστων καl έ-θνι~ών, καί μάλιστα 'Ιουδ~ίων: γ~μος παλ~ιο_τε,ρον ~εν έ8εω .. 

• , 0 οφη·ς tf.ξιoc βραδύtF.ρον δε και αι'iεσμος εκηρυχflη ). ·ρειτο απ στρ . ~' 

' , - 'ν ιfl οίκίq. αύριον, ητις Jl 'Ερφτ(i σε Ήρα'ίς δεμνησαι εtς γ6.μοuς τε,κνων αuτη~ ε 
, , , , , " α {} • p Οχ. 111. ~Ο ρ α και P.Fay. Ji:S2. , 
.εστι Πεμπτη απο ωρ ς · , 'Η , Γ. 'Αvαγνωστοπου-

') Δια μη' λ ων η" πορτοκαλίων γίνεται ή πρόσκλησις εν πειρφ, δ. • ' Π • 
4 ·ο ' ~ ' Μακε ονια 1. ρωιου, λου Λαο α ικΟ. έΈ '!!πείρου 6ν Λαογρ. 5.2 · μοιω., εν 1 ·' , , 

Ταμ' {]ILα γ~ί-&~ καl i-&ιμα έν ::\Ιακεδονίq., 'Ε-&νικ. 'ΑyωγΊ) 4.1.38., Αί πρ~σκ.λη~ειi, εις 
' , , δ , 1ψων κολΛυριων, τσοτρας κ. ... π.~ ·Ύάμους γίνονται νυν κατα το:τους ια καρι·ων, Κ1 ' . 

' ούτων δ·ιωc oU του παρόντος. , , , 
περ:~) τ Οί πατiρε~ των πρώτων αίώνων πάντοτε &π:Ίτο~ν "·;τα, :ον γαμο~ ιε?~τιχ,li~ 
.εύχΊ)ν και εUλογίαν, i]το δ' {1 τοιαύτη ουνΊ'ιftει,α κατα τον ,Δ αιω~σ. ~ια~ε. ο~::~· τΟν 

εύλογία αϋτη, fJnς fiτ~ διάφο~ος ~o~Q_, ?,τ) εφα~·~~.μ;τρ~~~κ;~~:~::ηζ=μ~~τ:α~ ;~ · εUλογείν 
ΙΒ' '- ια χρονους να σημαινη χ:αu ο .ου _ , .-
. · αιω\ " . ' Eh ht 23 ι 293 Ν. Πολirσυ, Ι αμηλια συ μ-' ' ' •ειν Ζhιshπια1ι, Das erec σ. · • , , " , 
το στεφα'ω' . , Σ' 2 2"1 KO.l νυν δΕ βλόνα λέΎεται εν Σιφνφ ο γαμος. 
β Ί Λαογραφικα υμμεικτα . ~ . · . , , , 

:β~ο·γ:~μαι δ' Εν τ~ϊς Κυκλάσι τΟ σtεφανο'η•ομαι καl. βλοylζω έν Ι{αππαδοκιq._ το ν~μ'φΕε:~· 
, , , ών 11• Jλεταξυ Χριστιανων και υ 1 -4) 'Ενίοτε μάλιστα ,ετ;λοϋντ~ και. ·γαμοι μετα χηρ 

.'ΚcΟν, οϋς &πέκρ.Qυεν ,η εκκλησια. " , ' . σιαστικόν δίκαιον της δρ-&οδόξου 
'') 'Όρα περι τουτ:ων Νι.κοδ. JΙ.fα.ας, Το εκκΑη ! 14 ~'1 2CJ 290 993 9.95 

Zli · h Das Eherec ιt .z ι . ο . ·""' ·"' ' Άνατολικης έκγ/.ησίας σ. 827, '--'.ιιs ,ηιαη, 7. Ν Πολίrο1J ΓαμήλιαΣύu.'-'ολα 220, 
Π. Παπαρρηγο:ιιούl.οv, Ο!κογενειακον δικαιον σ .. σ, _j_. l J , G or 4 c)'J1) 'Έπι-&ι 

. . ' ΙΖ I iae v Lιngentha' us rec . ·"'- . ' Epanao-oga aucta τι τι.. 1'± ac ιαr . . 2 500 'ξ 
"" , "' _'Α~ :C' Γ' . , •οϋ έν Ράλλη - Ποτλfj, Σύνταγμα . ε · χαί τήν σχετικ1Ίν διαται;ιν του '"ε"'ιου <..Ομ\'11\ Ο' δ' 4 68 'Ασί"αι 

• 1 1 2 0 • ΑΑ Κρασπa ικογεν. ικαιον · • ~ ') ZhisltnιaΨι, Das Eherec ι σ. -- ' '· , ' , , " 'Jl8 ,, 
κ Σ ·ιι Μ β Ρ.) 6 550) Φ. Φaρμii Ο yαμος παρ Ελλησι σ . .., ε"'. Κύπρου { • α α,- εσ. ιι'•· · • ' 



24 Φ. Κουκουλέ-Συμβολή εlς τό περi. τoi.i γάμου παρό. τοίς Βuζαντινοίς κεφάλαιον .. 

Κατα τοUς ΒυζαντινοUς χρόνους κατα πάντα αψογος έ&εωρείτο μόνον
ό πρώτος γάμος· 1

) δια τΟν δεύτερον ίιπηρχόν τινες περιορισμοί. 'Επl-. 
παραδείγματι ό δευτερογαμών δ8ν έστεφανοϋτο, καίτοι ή έκκλησιαστικiι 
συνή3εια παρέβλεπε και τουτο, 2) ούδΕ προσεφέροντο είς αύτΟν κατα τΟv 
γάμο ν τα Η ε ία δώρα, άλλα μόνον··· τΟ κοινΟν ποτήριον 3). 

"Ο τρίτος γάμος, δστις έ&εωρεLτο πολυγαμία, 4) κατ' αύστηρUν έκκλη
σιαστικfιν συvή&ει~ν άπηγορεύετο, έπετρέπετο δΕ μόνον, Clv ό συζευγνύ
μενος δΕν είχε τέκνα καl fjτo νεώτερος τών τεσσαράκοντα έτctlν. 5) Τέλος: 
ό τέταρτος, δστις έπl τοϋ 'Ιουστινιανου π.χ. άναφέρετ•Η, &εωρούμενος «γά·· 
μος ό .ού γάμος»» έκωλύετο ύπΟ τών μεταγενεστέρων νόμων 6). 

Καl ταϋτα μΕν διό τΟν άνδρα• δια την γυναίκα οί περιορισμοl fjσαv· 
, ο· e δ περισσοτεροι. ι υπαv ρευόμεvοι δiiλα δη tφρόντιζοv, ϊνα τΟν Κ·ΟινΟν ψό-

γον άποφύγωσι, ,.,α λαμβάνωσι παρ-&ένους καl ούχl χήρας, δια τ&ς όποίας, 
κατ& τi}ν Χρισrιανικfιν ά\'tίληψιν, ύψηλότερον ητο τΟ της χηρείας, «δεύτε-

<Όρα καί τοUς νεωτέρους Νομοκάνονας &ναφέρονταc τΟν οβ'. κανόνα της Στ'. Οlκου
μενικ Συνόδου. Έννοεϊται δτ:ι ταύτα έγίνοντο περl.~ λα'ίκοίί προκειμένου γάμου· κατό. 
τόν βασιλικόν δΕν έτηροίίνtο πάντοτε. 

') Ό'' 13' ' ' επισκοπος, πρεσ uτερος και διακονος μόνον μονόγαμοι έπετοέπετο νό. είναι. 
ΔιαταγαL των άγίων 'Αποστόλων δι& Κλ1'jμεντος του Ι)ωμχlων Επι~κQπου, JJfi,qne~ 
PG, 1,9.J6, 

~) , ~ποφcί.σεις ~υνοδ~κ.αL και διατάξεις &ρχιερατικαi. ηΟν Κω ν πόλεως &ρχιεπισκό
π0:'' και Πατρι~ρχων, 11fιgne, ρο. 119.93(), Ψόγον του δευτερογαμουντος δρα έν τfί:ι 
του Ε. ['εωργιλι.α, Θανατικfρ της Ρόδου στίχ. 412 έξ. " 

. , :J) "Ορ~ llfigne, PG. 155.5!3. Κατ&. τΟν ΙΕ'. αl&να κα!. 'Ιωσ1lφ ό Βρυέννιος (3108) 
ψε;ιει, «του~ σt"~φανοίίντας διγάμους καΙ. τριγάμους, δέον τοUς δι γάμους μνησπ-όεσ6αι 
και ευλογειν μονον, τοUς τριγάμους δε μνηστε-όεσftαι μόνον». Σηιιείωσον δ' δτι έν Κύ
-6νφ, άλλοτε ο~_ δευ:ερογαμ,οίίντες ένuμφε-όονω έν κρυ;ττψ καl πα~αβύστφ, άλλως έκω-
δωνιζοντυ. Τοσον ατοπος εftεωρεi:τ:ο δ δεύτερος γάμος· Α Βάλληνδα Κυ{}νιακό. 107 

") ''\ , ' σ. . 
_. ποφασεις συνuδικαί καi. διατάξεις, Jlfigne, PG. 119.R12 πβ. καΙ. Migne PG 

158.~)53. Ό Μέγας Βασίλειος, Έ;τιστ. 188 (Migne, PG. i>2.G7.'3) παοατηοεϊ «συνfι{}εια;. 
δS κατελά[3ομεν έπt τών τριγάμων πενταετίας &φορισμούς». ~ ~ 

5
) ΣυμεWν ΘεσσαJ.ονίκης, Περt του τιμίου, νομίμου γάμου, 1\Iig·ne, J>G. 155.503. 

Π'ερi του :ρί~ου γάμου_ δρα Mig·ne, PG. 119. !080. "Ορα προσέτι καL τα παροιμιωδώς 
ση~ερον ι.εγομενα. «'Ο πρώτος γάμος του Θεοϋ, δ δε-ότερος τών &.νtlρώπωνε καί ό 
τριτος τoiJ δαιμόνου» (Κεφαλληνία) ll «ό πρώτος γ6ιιος είναι U.πό τό Θ ε' ό δ ' 

" , , , , ο , , , -, . ' ο, ευτερος 
ειναι για οικονομια και ο τριτος για πορνεια» (Πελωιόννησοc). 

G) t.panag"Ogn ancta τίτλ. J4.2ι (Zacltariae υ. Liπ9eιιtlιal Ju$ GΓaecor 
4.22Β). "Ο Κι.ι}uη:; (l\1ig·ne, PG. 111.20~) είπε· Διγαμία Μ: μετό. ε~αγγελίαν παρά~ 
νομος." · • ·~ ·τριγαμία δε &.κρασίας σημεϊον, τΟ δ' ι\:τf:ρ τ1lv τριγαμίαν προφαv1Ίς 
πορνεια. Ι\ατc'ί. τό.ς Άσίζας της Κύπρου (!(. ΣάfJα, l\fεσ. βιβλ. 6.557) τCt έκ τοϋ r:uί
του καi. τετάρτου γάμου τέκνα ε-6εωρουντο νόttα. 'Εννοεϊται δτι τα δ.νωτέρω δΕν έτ~Ί
ρουντο διό. τοUς βασιλεϊς, διό-η εχομεν τριγάμους καt τετρu:γάμους τοιούτους. 

φ, Κουκουλέ·-Συμβολή εJ:ς: τΟ περl τοϋ γάμου παρό. τοίς Βu'ζαντινοίς κεφάλαιον. 25, 

ρο ν δΕ καl κατώτερον τΟ τ<ί'Jν δευτέρων γάμων». 1
) Εlς τοUς κληρικσUς μά~ 

λισtα η ω ώρισμένως &πηγορtυμένη ή χειροτονία, έdν είχον λάβει γυναίκα 

χήραv, 2) fίι:ις πάλιν έπ' ούδενl λόγφ έπετρέπετο να ελfiη εtς δεύτερον γά

μονj έι1ν μη παρήρχετο ό πέν{}ιμος χρ6νος, Ev δfjλα διl &-πΟ τοϋ δανάτου 

τοϋ συζύγου ετος 3). 

"Η παράβασις του κανόνος- τούτου συνεπήγετο ατιμωσιν κal της χ1lρας. 

κμl τοίi ταύτην συζευχflέντος. 4) Μία μόνον έπετρέπετο έξαίρεσις, αν δηλα 

δη ό βασιλεUς αlJτΟς παρείχε τfιν πρΟς γάμον άδειαν 11 ή χήρα έδωρείτο
tΟ f1μισυ tών ιδίων πραγμάτων είς τα Εκ του πρόηου άνδρΟς τέκνα 5). 

ΧρονικΟς περιορισμΟς δΕν ύπfiρχε δια τας χήρας τών μη πεν&ουμένων, 

ητοι τών έπl καaοσιώσει καtαδικασ&έvτων 6). 

'Εν έποχfi, κα&' _ην έπεκράι:ει αύστηρα διάκρισις τών τάξεων, δΕν πρέ

πει ν' άναμένυ τις έπιγαμίας μεταξU άtόμων ·διαφόρου κοινωvικfjς τάξεως .. 

Οί εύγενείς λοιπόν, καl άποροι άκόμη αν fισαν, &πέφευγον να ύπανδρεύωσι 

τα τέκνα των μ8 πένητας1 7) άπηγορευμένον δ' ήτο καl εις τοUς υίοUς t<tlv 

συγκλητικών να λαμβάνωσιν άπερριμμένας γυναίκα;, ητοι σκηνικάς, έργα

στηριαρχ(σσας, δούλας η &πελευ&έρας, 8 ) ε!ς δε τaς {}υγατέρας α~τών 

άπερριμμένους άνδρας, 9) τοσοίiτο μάλλον, καt)~ Οσον ό μΕν γάμος μετ' άτό· 

μου &νωτέρας κοινωνικijς τάξεως &νεβίβαζε το &ξίωμα της ύπανδρευο-

1 ) Χρυσοστόμου, Εiς τό γυν1] δίδεται γάμφ, Migne, PG. 31.222. 22:.3. Τί πανδρέ

J'Ουεται μέ τΊl Χ11ρα ο Εν είχε μά'ί γυναίκα ο εν εχει μοίρα, λέγοuσιΙ' oi κάτοικοι t"fjς 
f.ν Κάι;ω Ίταλί~t 11-Ιπόβας, C. Morosi, Dialctti l'OI11aici di BoYa σ. 89 . 

2 ) Δισταγαt τc!Jν άγίων Άποστόλων διC1 Κλήμεντος τοV •rωμαίω~· 'Επισκόπου,< 1\ίi

gne, PG 1. 9i>7. 

~) Βασιλι~ά, βιβλ. 21 τίτλ. 3.14, Σύνοψις 28.5.17, 'Αρμει·οπούλου, "Εξάβιβλ 6.15.3. 
Κατό. τας Άσίζας της Κύ;τρου (Κ Σάι'Jα, Ζ\Ιεσ. βιβλ 6.582) δ ;τένθιμος χρόνος συψ· 

ε:τληρουτο τόν ένατο ν μf]να μετ α τΟν fJάνατοΙ' του συζύγου. 

4 ) Βασιλικά., βιβλ 21 τίτλ. 3 14. 
0 ) Βασιλικά; βιβλ. ~5 τίτλ. Τ .31 βιβλ. 21. τίτλ. 2.10. 
ι;) 'Όρα τΟ ύπ' δ.ριfJ. 8 χειρό)•ρ. τfϊς Βιβλιο&1lκης της Βουλης φ. 21α 
7 ) Βίος του έv άγίοις πατρός Ίlμά'ιν Νικολάου, Anriclι, Hagios Nikolaos 1.1δ8.3. 

.ς) ΚατU. τόν 'Ιουστινιά~·ειον κώδικα 5. 4. 29 μόνον αί &νελfJοUσαι έπί της σκηνfις καt 

έκουσίως κατελfJουσαι Ί1δtlναντο νό. ύ:τανδρεύωνται. "Ο ΊουστινιανΟς μ1~] δυνάμενος να 

συ'ζευχ&fi τ1lν Θεοδά1ραν διό. τόν βίοv καt ηlν κοινωνικ1]ν της τάξιν, κατU. τόν llροκό

πιοι-· ('Ανέκδοτα 9.51) 1'1νάγκασε τΟν βασιλέα νό. καταργr'ισυ τόν &:ταγορευτιχόγ νόμον 
καί οίlτω «τοίς άλλοις ίirrασι βάσιμο ν κατεστ{jσατο ηlν πρΟς τU.ς έταίρας έγγίιην». 

!1) Ecloga ad Proclιiron mutata τίτλ. 28.114 [Zaclιa1'iae v. Lingentlιal, Jus 
G1·aecω·. 4 130, Άσίζαι Κ-όπρου (1(. Σάθα, :Μεσ. βιβλ. 6.551), χειρ. ΝομοΧάνων Χρι

στιανικfϊς Άρχαιολ. "Εταιρ. &ρ. 19 i7 φ. 138α+β, χειρ. Νομοκάνων Βι[iλιο{J Βοuλf]ς 

άρ. 8 φ. 2Οβ, Φ. ΦαρμίJ., ό γάμος παρ' 'Έλλησι 218 έ,ξ, 



:-26 Φ. Κουκουλέ-Συμβολi] εtς τό περl τοΟ γάμου παρri τοΙς Ι3υζαντινοίς κεφάλαιον. 

μένης, τΟ κατεβίβαζε δΕ τοUναντίον ό μετα Uποδεεστέρας τάξεως τοιοϋτος 1). 

Έκωλύε1ο έπ' ίσης ό γάμος μεταξU άπελεu&έροu η ύποχειρίου καl τfίς 
.πρψην δεσποίνης η τfiς ΒυγαrρΟς αύrfiς, 2) α'lσχύνην δ' Εφερε τΟ ν~ άπο-
1'\ειχθjj ό Ιirερος τών συζύγων νόitος 8). 

ΜικρΟν άνωτέρω &μίλησα περl γάμου Ελευ&έρου πρΟς δούλην. Κατd 
τοUς ΒυζαντινοUς χρόνους, κατ' άρχαίον eΕλληνικΟν ε-&ος, ό έλεύι'}ερος μό

νον έλευ8έραν ήδύvατο να συζεuχ8ft καl άvτιστρόφως. Κωνσταντίνος μά

λιστα ό μέγας έπέβαλε τfιν ποινi]ν τοϋ -θανάτου κατ& της έλευ{tέρας τfjς 

vυμφευομένης δοϋλον. 4
) Ό ελεύitερος, li.v επε3ύμει να συζευχδίi δούλην, 

..Επρεπε πρότερον ν& έλευftερώση αUτήν, Cί.λλο άντ' αϋτfjς είς τΟν δεσπότην 
παρέχων &νδράποδον 5). 

Ταϊίτα, έννοείται, έτηροίiντο κα&' Ολου μέχρι τοϋ τέλους της Θ'. μ. Χ. 
-έκατ., έπl τοϋ 'Ιοuσηνιανοϋ μόνον παρατηρείται χαλάρωσίς τις 6). 

'~Η κοινωνικη διαφορd .τών συζύγων παρετηρείτο μέχρι τών τελευταίων 
·αίώvων τfjς Βυζαντινfjς αϋτοκρατορίας κατ& τΟν ΙΒ' π. χ. αιωνα Εχομεν 

παράδειγμα νυμφίου άποσχισ6έντος την ρίν<:t, μαστιγω6έντος καl δια~ 
ζευχι~έντος, διότι, έξαπατήσας 8λαβε σύζυγον άνωτέρας κοινωνικijς τάξεως ϊ). 

Μέχρι τοϋδε ώμίλησα περl κανονικών γάμων· δεν fισαν Ομως κατα 
-τΟν μεσαίωνα όλίγα τα παραδείγματα Εκείνων, οίτινες η άπατώντες άΠλο'ί· 
κωτέρου;·ίερείς, κρύφα έτέλuυν άπηγορεuμένους UπΟ τfjς Εκκλησίας γάμους S) 
η, r3ίαν είς την άρνησιν τών γονέων τη-ς κόρης άντιτάσσοντες, την fiρπα
-ζον. 'Εν τfi τελευταίq. Ομως ταύτη περιπτώσει βαρεία Επήρχετο ύπΟ τΥjς 
πολιτείας fι τιμωρία, κα{}~ Οσον ό μΕν νυμφίος, άν μή κατεδικάζετο εtς -θά-

') Cod. Just, 5.3.10, Βασιλικά, βιβλ 6 τίτλ. 1.30. <Η δπανδρευομένη μέ Ο:νδρα 
-κατωτέρου &ξιώματος Ίlδύνατο νά φυλάξη τό &νcότερον μόνον ,,διU. βασιλέως», Βασιλικά, 
β ι βλ. 6 τίτλ. 1. 12. Περiτων διά της βίας βέβαια ι•ιvομένων τοιούτων συνοικεσίων δέ,· 
πρόκειται ένταi.if.Ια, Προκοπίου, 'Ανέκδοτα 17.7 έξ. Foerstω·, Zwei neue Reden des 
ChOI·icius Rh. I\-1us. 49.495. 

2
) Cod. Just., 5.3.3, χειρ. Ν'ομοκάνων Χριστιαν. 'Λρχαωλ. "Εταιρ. &ρ. 1947 

"φ, 138α. 
11

) Ί. Κι1'J'άμου, Ίστορ. 210.2. 
4

) Φ. ΦαρμC( "Ο γάμος παρ' "Ελλησι σ. 57. 
~) Βασιλικά, βιβλ. 8 τίτλ. 3.4.4, Κωνστ Πορφυρογεννήτου, 'Εκλογ1) τ(\)ν νόμων, 

l\figne, PG. 113.516, 'Αρμειιοπαύλου, Έξάβιβλ. 1.18.24.26. 
") Ό ΊουστινιανΟς επέτρεψε τΟν γάμον μετ· ιiπελευ-θ'έρας &μέμπτοu διαγωγης, εαv 

·συνετάσσοντο γαμικιl συμβόλαια,' Αλ. Κρασσa., Οlκογ. δίκαιον S4. "Ορα καt Φ. Φαρμδ.., 
"Εν{!-' &ν. σ. 218 έξ. Πιστεύουσιν Οτι {l iερολογία μεταξU ελευf.Ιέρων καt δούλων &πψtο
--ρει'ιετο μέχρι τοϋ ΙΑ' αi&νος, Zhsikmaπ, Das Eherecht σ. 258. 

') Tafel, Eustathiί Opusc, 278.38. 
8

} Tafel, Eιιstathii Opusc,64. 72. 
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<Φ. Κουκουλέ-Συμβολή εlς τό κερι τoi.i γάμου παριi τοίς ΒυζαντινοΤς κεφάJ,αιον. 27 

-vατον, άψrιρείτο rfιv άξίαν καl Εξωρfζετο, δημεuομένης τΥjς περιουσίας του, 3) 

-tJ. έφυλακίζετο, 2
) δπεβάλλετο δΕ καi έκκλησιασηκψ άναitέμαrι, 3) παρα-

μένοντος άκύρου τοϋ γάμου, κal αν άκόμη οί γονείς τfjς άρπαγείσης συν· 
ι\ νουν '). 

'Ιδιαιτέρως αVστηρδ fμο ή τιμωρία τών άρπαζόντων &σκηψίας η μο
ναστρίας η και τας άνηκούσας είς την τάξιν τών παρflένων. Κατ~ αϋτώv 

.Sπεβάλλετο κεφαλικη ποινή 5). 

Οί προσκαλούμενοι ε'Lς γάμον καflfjxov αύτών έ8εώρουν να προσ· 

iλflωσιν είς τfιν τελετiιν Εχοντες «Ενδυμα γάμου», ένδεδυμένοι δfjλα δη τα 
:καλύτερα φορέματά των. ~Αν δΕν είχον τοιαϋτα, Επρεπεν η ν' άγοράσω

-σιν η καl παρά φίλου να δαvεισflώσιν. 6) ~Άτοπον δλως fιτο να προσέλflη 

τις μέλανα φορών, 7) Ετι δ' άπρεπέοτερον αϋτη ή νύμφη να φορfl μέλανα 

ύποδήματα. 8) ~'Αν δ' οί κεκλημένοι ά)φειλον νd λαμπροφορώσι, πoJ~iJ ΠΕ

'(μσσότερον έπεβάλλετο τοϋτο είς αύτοUς τοUς μελλον-ύμφους, ών ti νύμφη' 
--σtολιζομέvη -οπο των νυμφοστόλων, 9) έφόρει λευκ& καl λεπτα και χρυσο~ 

J) Βασιλικά, βιβλ. G τίτλ. 17 .11, Άρμειιοπούλου, Έξάβιβλ. 4.7.ϋ. 

') Βασ<λ<κά, βιβλ" 6. τίτλ. 3.23, 'Αρι;,,οπούλοv, 'Ε;ύ.βιβ1 .. 14.9. 

;ι) .Μεγάλου Βασιλεiου, Έπιστ. 199, I\figne, PG. 32.725. <Όρα κcιl. τόν J(Z' κανόνα 
τΥjς εν Χαλχ.ηδό,·ι Δ' Οlκουμ. Συνόδου, Ράλλη-flοτλ1j, Σύνταγμα 2.279 

4
) ΆρμιΨοπούλου, Έξάβιβλ. 4.7.34, Άλ. Κρασσfi, Οlκογ. δίκαιον 82, Φ. ΦαρμΟ., 

"''Εν&' &ν. 136.137. Περl της βιαίας ύ.ρπαγf]ς γυναικcΟν πβ. Λiigπe, PG. 107.546. Κα τα 
-τΟν Μ. Βασίλειον εν τούτοις (Έπισr.. 199, 1\iigne, PG. 32.721) «μετιl τΎjν d:ι:όσπασιν 
της άρπαγείσης επρεπεν «fπιτρέπ:ειν τfi γνώμυ τ&ν οiκείων, είτε γονείς εΙεν, είτε 
-άδελφοl. εϊτε οίτινεσοUν προεστ&τες της r.όρης· κ&ν ·μεν ιΊλωνται αύτ(ρ παραδοi.iναι, 
J:στ:ασfiαι τΟ συνοικέσιον, Μ.ν δε &νανεύσωΟι, μ.1Ί βιάζεσβ-αι». 

") Βασιλικά, βιβλ. 4 τίτλ. 1.15, Φωτiου, Νομοκάνων εν Ράλλη-Ποτλη, Σύ\'tαγμα 
1.214, 'Αρμει•οπούλου, ΌΕξάβιβλ. 6.7.1, Φ. Φαρμii, "Εν-θ-' α, .. 136.137. 

6
) Χρ~ιΙJnστ6.ι~-ου, Κσ:πlχησις δευτέρα ;τρΟς τοUς μέλλοντας φωτ[ζεσfl-αι, l\figne, 

'PG. 49. 234. Δι1]γησις τ&\· f.Ιαυμάτων του ά)•ίου ενδόξου μεγαλομάρτυρας κ.αl Uσ.υμα
-:ι:ουρyοίJ Άρτεμίου, Α. Παπαδοπσύλaυ·Κt:.ραμέως, Varia Graeca sacra 23.6. 

7
) Μιχ. ΨεΗοίΥ, Έπιστολ1Ί 84η (Κ. ΣάΠα, ΝΙεσ. βιβλ. 6.322). 

,s) Βίος καί πολιτεία τfις όσίας Μελάνης, Anal. Boll. 22.Β1.13. 

Ό) _llαρ' 6.ρχαίοις ή ηΊν νύμφην στολίζουσα έλέγετο καl ιιι·μφε{πρια 1\ ιιυμφο~ό1'ος. 
"Εν τοίς κειμένοις συχνά αναφέρεται τό νυμφοστολεiι', (Ε. 111illtτ, Poernes lιistoι'i
-ques de Tlιθodore Prodι·on1e στίχ. 218, I\eYue ArciΊόologique 1873 σ. 347, Θεοδώ
ρου_ Προδρόμου, 'Αμάραντος, f\ γέροντος ερωτες (Notices et cxtraits des ιnanu
"Scrits 8.2.120.) έν -τοις έyγράφοις δ' ό. νυμφοστο~ια-μός, 'I'Ψiτιcf:ιera, Sγll. 377.2711, 
531.16. ΝίJν έν Κύ-&νι:ρ νυφοστόλοι καλοi.ivτ:αι αί νέαt αl f)οη-θοi.iσαι ηlv ,,ύμφηγ να (>άψη 
εό. νυμφικά της φορέματα. 



28 Φ. Κουκουλέ-Συμβολή είς τό περί toU γάμο1i παρό τοίς Βυ'ζαvτινοίς κεφάλαιον.· 

κόσμητα φορέματα, 1
) περιδέραια με χρυciοϋς όρμίσχους, 2) καl πολυτίμους~ 

λίitοuς περl τοV; βοσrρύχοuς, 3) δπεγράφετο δΕ τδς όφρϋς καl Εψιμυ6ιοϋτο-
' ' ~' 'λ ' ' ' λ' ' e ' 4) το προσωπον, αν μα ιστα ητο ουχι κα η και υπερωρος . 

Σήμερον γνωρίζομεν δτι πολλαχοϋ, καl δΙ] είς τa τέως Τουρκο-. 

κρατούμενα μέρη, ή νύμφη, την παραμονην τοϋ γάμου, iiτοι ηΊν έσπέραν 

τοϋ Σαββάτου, ~βαφε τi]ν κ6μην δι' έρυi!ρι'iς βαφijς (κινι'i, άκνι'i). Το ~i!ιμον· 

τοίiτο ώς καl ό ύπΟ τοϋ Ίμερίου (Λόγ. Α' § 19) Επαινος «τοϋ πορφύ~ 

ροντος βοστρύχου τijς νύμφης» σαφώς δηλοϋσιν δτι ή βαφlj τijς νvμφι-. 

κής κόμης fιτο καl μεσαιωνικΟν Εftιμον 5). 

cH νύμφη τέλος γνωρfζομεν δη κατδ: την lejμέραν τοϋ γάμου ητο'" 

κατ' άρχαίαν συνήitειαν, δια πέπλου &πΟ κεφαλfϊς μέχρι ποδών άκριβώς-. 

έγκεκαλυμμένη 6). 

eo γαμβρΟς &φ' έτέρου καλα φορών φορέματα καl νεωτερικα δπο-

δήματα, i) Βκοπτε τΟ γένειον, Οσον fΊτο δυνατΟν κομψότερον, καitίστα οϋ. 

λην τijν κόμην καl οϋχl σπανίως, &ν μάλιστα fiτo γεροντότερος, και €βά

φετο τι\ς δφρϋς καl τι\ς τρίχα; τijς κεφαλijς 8), 

1
) Γρηγορίου Νύσσης, Περl παρ-Dενίας, l\fjgne, PG. 46.333, Χρυσοστόμου, Έγκώ-

μιον εlς Μάξιμον, Migne, PG 51.239. Έσ-8-ητα της νύμφης «τΟ πάι• πορφuράν» &να
φέρει ό 'Α χιλλεiις Τάτιος Β'. 11. 

~) Βίος χα! πολιτεία του άγίοu Γεωργίου της Μεγάλης 'Αρμενίας, 1lfigne, PG. 115~ 
969, Θ. Προδρήμου, 'Αμάραντος 11 γέροντος ερωτες (Noticcs et extraits des manu
scι·its 8.2.120). 

~) Ε. MΠler, Poeιnes hίstω·iques de Tl1CodoΓe PΓodrωne έν ReYue Ατ~. 
cheologique 18ϊ3 σ. 252 στίχ. 15 έξ. Θ. Βαλσαμώ1•, Εlς τόν ΜΕ'. κανόνα τfις έν 
Τροίιλλφ ΣΤ. οLκουμ. συνόδου, Ράλλη-Ιlοrί.η, Σύνταγμα 2.41i1. 

4
) Χρυοοοτόμου, Έγκο)μιον ε!ς ΙΊΙάξιμον, Migne, PG. 51.239, Θ. Βαλσαμών, ΕΙς

τΟν ΜΕ'. κανό·ια της έν 'fρούλλφ ΣΤ. οlκουμ. συνόδου, Ράλλη-Ποτλη, Σύνταγμα 
2.413, Κωνστ.Μανα.σοfj, Σύνοψις χρονικ1Ί στίχ. 70, Θ.!Jροδρόμου, "Αμάραντος η γέρο\•τος 
fρωτες (Notices et extraits des Jnanuscrits 8.2.120< Ό Χρυσόστομος (Μ(φιe, PG:. 
61. 104\ δμι.λεί δια τιl επιτρίμματα καl τιlς ύπογραφΟ:ς της νύμφης και βεβαιοϊ Οτι οί: 

σύγχρονοί του, Οταν τοlις 8λεγε νό. παραλίπωσιν αύτα «Uβριν τΟ :τράγμα καλοΌσιν καt 

δεινΌν ποιουνται τΟ ~ηΊ πολλοίς φαίνεσ{}αι τ1lν γυναίκα μη δ~: προκείσ&αι {1-έατρον κοt·· 
,.ον τοϊς όρc:Οσι». 

.-.) Ή διιl κι να βαφ1i της κόμης καi τών όνύχωγ της νύμφης, τ<'ι κο,ιάσμαrα., γίνον-. 
ται νίίν μετά τινος επισημότητας. 

ι,) 'Π χρώμα ιiκριβώς είχεν ό πέπλος, τΟ 1'ύφιαο.uα, ώς λέγουσιν fν Φιλιπ;τουπόλει,. 

&γνοοίίμεν. Νυν κατΟ: τόπους είναι λευκός, πολλαχοiJ δΕ f:ρυ&ρΟς (1\fα:τ:εδονία, Γορτu~ 

νία,, Σαράντα Έκκλησίαι, }Ιαλακ.ο;πl). Ο::Εν Χι.ρκQ. Γκιουμουλ;;~ίνης δ νυμφικΌς πέ
:τ.λος είναι μέλας. 

7
) Tafel, Enstatlιii Opusc. 287 .72.80". 

3
) ΘεοδοJροv Προδρόμου, Άμι:ί.ραντος J1 γέροντο; ϊ:iρωτες {Notices et extι·aits des 

1nanuscrits 8.2.115.118.119). 

fΊ( 

j 

I 

··ψ, Κουκουλέ-:l:υμβολi) ε!ς τΟ περl τοϋ γάμου παρά τοίς Ι3υζανcινοίζ κεφάλαιον. 29 

aοrαν εφ8ανεν ή ι:Ορα τοϋ γάμου, είς την οίκίαν τfις νύμφης προσ

~lρχοντο μουσικοί, 1) ύπΟ τΟν ήχον δΕ τών μουσικών όργάνων f1κούοντο 
·Ύ~μt1λια q;σματα 2) καl διtδοϋχοι τ'[] δε κ&κείσε Εκινοϋντο, Επειδη ό γάμος, 
κατα ηΊv παλαιοτέραv τοϋλάχισr~ν Εn:οχήν, 3) ώς παρ' άρχαίοις, δγίvετο Εν 

-.καιρ<$ νυκτός. 4) Θόρυβος Επ:~ίσης ήγείρετο, κα-θ-' ην δJραν προσήρ{ετο ό 

νυμφίος, ϊνα παραλάβη την νύμφην, Οπότε αί συγγενείς τΟν Εβαλλον δια 
μήλων, συμβόλων τοU Ερωτος, 5) καl dvωίtεν τΟν Ερραινον διδ: Qόδων 6

). 

~'Αν δ γ~μβρΟς ε:σερχόμενος Επισήμως είς την οίκίαν τfις άναμενούσης 
καl κεκαλυμμένης νύμφης &νέσuρε τΟν πέπλον της καl τότε πρώτον τfιν 

::f:βλεπεν όρί~ων πρότερον τΟ 8εώρεt~όν, ώς μέχρις Εσχάτων Εγίνετο παρα 
τοίς ~Έλλησι τi'jς κάτω 'Ιταλίας, κατ& τΟν Σπ. Ζαμπέλιον (Ίταλοελληνικα 

"'· 65. 66), α\ πηγαl δεν μι'iς λέγουσι, το πρι'iγμα δμως είναι πολu πι8ανόν. 
Ή γαμήλιος πομπη «οί έπl τούιφ τεταγμένοι» η ((τΟ όψlκιοv» τri)ν 

:κειμένων η τΟ vυφοστόλι η ό γαμοστόλος, ώς λέγουσιν Εν Πόντφ, διηυθύ · 

νετο είς την ε.κκλησίαν, προπορευομένων, κατ& τοiις παλαιοτέρου; τού
--λ.άχιστον αίώνας, διtδούχων καl δπΟ χοροiις καl ψδCtς καl ηχους κυμβάλων. 

'Ή νύμφη κεκαλυμμένη καl καμαρώνουσα, περιεχομένη fJπO τών οίκείων 

1) 'ΑχιJλέως Τατίου, ΤcΟν r..ατιl Λευr..ίππην και Κλειτοφίδντα λόι•οι δκτcδ, Α'. 8 και 
Β'. 12, Λfιχ. ΨεJ.λοi!, Τφ μεγάλφ δρουγγαρίφ κύρ Κωνσταντίνφ (Κ. ΣάΟα, Μεσ. βιβλ. 

'5.321). 
2) Jl!ιχ. Ψελλοi\ "Εν&' &ν. Τί ελεΎΟ\' τά fi.σματα ταϊίτα, δυστυχcΟς, δΕν μάς παρε

..Qό{}η. ΤΟ νόημά των {tό. fjτo πιftανως δμοιον πρός τΟ έκφραζόμενον εlς τοiι; έξης στί
χους τοUς έπt παρομοίq; εUκαιρίι;;G Q.δομένους εν Καλλιπόλει 

dιιοίξιε πόρτι:ς δ.ργυρiς, σπίτια μαρμαρωμέιια, 

vd: :ιτάρωμε τi;v πέρδικα, 1'α φύγωμε 'ς τir: ξΔ'α 

3 ) Κατό. αtωνας, καt έν καtρι'ΙJ {]μέρας Εγίνοντο οί γάμοι, ι\1ς δεικνύουσι τα κείμενα. 

:Α~·ωνύμου, Βίος Θεοφάνους, Θεοφάνους Χρονογραφία 2 .4.35 (De Boor), Βίος καl 
:πολιτεία τοϋ &vftριf)ΠOU του Θεοϊί ',\λεξίου, A'tιall. Boll. 19.25. 

4 ) C. Ca"stellaτιi, Epitlιalamio di Theodoro l)ΓοdΓοιηο peΓ le nozze di Tlιeo· 
dora Coιηnena e Giovani Contostephano σ. 11 καt 12, Χρυσοστόμου, Είς έπιστο
.!.Ίlν Α'. πρΟς Κοριν-8-ίους όμιλία ΙΒ', 1\'Iigne, PG. 61.105. Καt σ1lμερον ετι ό ·γάμος 
πολλαχου νύκτωρ τελείται. 'Όρα καl Ο. Wachsmutlι, Das alιe Gι·iechenland iin 
neuen σ. 93. 

") ΠερL τοίi μ11λου ώς συμβόλου ι'iρωτος καl τijς χρησιμοποιr'ισεως αύτου κατό. τας 
;_μηλοβολίας δρα Ν. Πολίτου1 Βυζαντιναl παραδόσεις έν Λαογρ. 6.362.363.365. 

ϋ) Jl{ιχ. Ψελλοϋ, τφ μεγάλφ δρουΎγαρίφ Χύρ Κωνσταντίνφ (Κ. Σά{)α, Μεσ. βιβλ. 

5.321), Νικ. Χωιιιάτ.:ιυ, Χρον. ΔιrΊγ. σ. 183. Ή μηλοβολία καl d.ν"θ"οβολία αϋτη εννο
:εϊται δτι μέχρι vϋv κατσ. τόπους συνη-θ-ίζεται, C. Waclιsnιutlι, Das alte Gι·iechcnland 
irn nenen σ. 83, Ν. Πολίτου, Βυζαντιναt. παραδόσεις Εν Λαογρ. 6.363. Αί \'εάνιδες 
"τ-ης Μακεδονίας ίJεωροϊίσι σήμερον τ1)ν μηλοβολίαν ,~)ς τι &πρεπές. 

I 
---------------------------\-------------------------------



30 Φ. Κουκοuλέ-Σuιιβολή εΙς τΟ περί τοίί γάμο_u παρ& τοίς Βυζαντινοϊς κεφάλαιον.._ 

γυναικών η εν μέσψ φίλων η συγγενών άνδρών, μάλιστα τών γονέω\', οϊ~ 
τι ν ες καl νυμφαγωγο'ι συχνd καλοϋνται ύπΟ τών συγγραφέων, 1 ) έβραδυa-
πόρει, κρατσυμένη ούχl σπανίως &πΟ μαvδηλίων, τα όποία της Ετεινον οί ot. 

κείσι. Τ1)ν γαμήλιον δΕ πnμπfιν διερχομέvην Sρραινον μΕ ρόδα, 'ία καl άλλα. 
dν&η έκ τών ύπερψων καl σtεγών ώς καl με ροδοστάγματα, εχαιον δέ
κατα διαστήματα και εύcδδη ξύλα ξυλαλόης, 88-ιμον τΟ όποίον ύπενftυμί .. -
ζουσιν οί έξης στίχοι f!σματσς ~δομένου, καδ' ην ήμέραν πηγαίνουσιν έν 
Χιλfi την νύμφην είς τΟ λου_τρόν· «ή νύφ' Οταν Εκίνησε είς τΟ λουτρΟν νΟ:: 
πάη 1 οϊ δρόμοι ρόδα γιόμισαν, τα μονοπάτια μόσκο 2). 

'Ή ή μέρα, κα-δ' ην έτελείτο ό γάμος, 1iτο Κυριακή, τΟν χρόνοy δΕ τfϊς:: 
τελέσεως αύτοϋ ώριζον δύο παράγοντες, ή έκκλησία καl ή λα'ίκfι πρόληψις._ 

Κατά τούς έκκλησιασtικοlις κανόνας και τfιν έκκλησιαστικi1ν συν-
ή-δειαν, γάμοι δΕν 8πρεπε νd τελώνται κατό τd; τεσσαρακοστdς καl τdς με
γάλας έορτάς, 3) άπΟ τών Χριστουγένων μέχρι τών Φώτων, κατα- η) ν λαϊκ-fιν 
δε πρόληψιν, σαφό>ς εκδηλουμένην εν t~ίς διαφόροις σεληνοδρομίοις, οορι-
σμέναι ήιJαν αί α"ίσιαι η aπαίσιοι 
(σε1.1]νηc) γάμους ποιείν' Ιjμέρα ια', 

προς γάμον ήμέραι: τ:β. « ήμέ~α ς• 

μή φοβου πλέειν, γάμους ποιείν. Είς; 
τUς ιδ '. γάμους ποιεί ν· εί; τdς κζ'. αϋτη καλή. . γάμους ποιεί ν» 4) και 
πάλιν '' Καρχ(νον δε η Λ-'οντα μεταπορευομένης σελήνης μαχίμους καi λά
λους και άκα3έκτους είς όργl)ν άποτελεί t<lς γυναίκας. Ιlαρ8ένον δΕ έπι~ 
καταλαβοϋσαν πρΟς μέν τΟς παρ&ένους &σύμφορος, ώσπερ dντιπεπον-&ότος 
τοϋ ζφδίου τούτου ταίς ?μωνύμοις παρ3ένοις· πρός δS χ1lρας εϋδαιμονέ .. 
στερον τΟν γάμον είναί φασιν. ΖuγΟς δΕ τl)ν σελήνην δεξάμενος, ταίς μSν. 
τΟν tfjς δουλείας έχούσαις ζυγόν, εύροώτερον τΟν γάμον, ταίς έλευftέραις δ& 
δυσμενής έστ-ι και πολέμιος» 5). 

tΩ; μην &κατάλληλος πρός γάμον, κατα τΟν 'Ιωσfιφ Βρυέννιον, σuy .. 

1
) ΧαρirωJ-•ος 'Αφροδισιέω;, '1\ϊ)ν κατrl Χαιρέαν καί Κα.λλιρρόην λόγοι Η' ,Α', 13.14,_ 

Β'. 1.2, Γ'. 11.Κ, Ε', 5.5, Ε!Η;πα{}ι"ου φ.λοσΟφου. ΤΟ πα{)' 'Υ σμίνην και 'Υσμινίαν δράμα 
Στ'. 6.3, 14.2, Νικι}τc. Χων,άτου, Χρον. Δι1lΎ· 672.20. 

2
} Χαριτrιπος Αφροδιαιέως, 'Ένft' &ν. Α'. 1.14, Γ', 2.17, ΕύuταιJίου Φιλοrιόφου, 

''Εν{}' &ν. Ε'. 7.1, Θ'. 1.1 2, Μιχ_ Ψελ?.οι\ 'Επιστ-ο.λαL (Κ. Σά{fα, Μεσ. βιβλ. 5.319). 

:;) ΚανΟ)\' ΝΒ'. της Εν Λαοδικείr.ι- Συνόδου, Ρu.υ.η~Ποτλή. Σύνταγμα 3.219, Νικοδ. 
Μίλας, ΤΟ ΕκκλησιαστικΌ,, δίκαιον της Ορftοδόξου 'Ανατολικης Εκκλησίας σ. 844 
(μετάφ. Μ. 'Αποστολοπούλου). 

J) Χειρ. Έ&ν. βιβλ. Ί\-&ηνών &ρ. 1275 φ. 22α καL 23α 
5

) C1·anι.eΓ, Anecdota Graeca 3.186. Σήμερον Εν Βο-γατσικιΙ) της Μακεδονίας:. 
πtστεύοuοιν δrι ει'Jτυχέστατος είναι ό κατ& η)ν πανσέληνον τελούμενος γάμος. 

Φ; Κουκουλέ-Συμβολή είς τΟ περl. τοίi γάμου παρό. τοϊς Βυζαντινοϊς κεφάλαιον. 31_ 

γραφέα του ΙΕ' αίιiiνος, ε&εωρείtο δ Μά'ίος, 1) ή πρόληψις δ' αίirη, ljrις 

καt (iήμερον είναι εύρύtατα διαδεδομένη, 2) έκ τών Ρωμαίων την άρ~, 

χi]ν- Εχουσα 1 3
) &σφαλώς d<X F.πεχράtει καl xαft~ Ολήν ti}ν Βuζανηνi]Ψ 

περίοδον. 

"'Αμα ή πομπfι Εφ&ανεν είς τΟν ΕνσριακΟν ναόν, εΊς δν χαrό τΟ κα
νονικΟν δίκαιον, ΟJφειλε νd τελεσfifi τΟ μυστήριον τοίί γάμου, 4) είσήvχετο, 
καl Εχεί εϊτε ύπΟ τοϋ ίερέως τfις Κοινότητος, 5) είτε, άν οί στεφανσύμενοι 
fισαν εύπορώτεροι, καl ύπΟ τοϋ Επισκόπου €γίνετο ή στέψις. 6) ..Σύντεκνος 
[αrεφάνων] η παράvvμφος, 7) συνή&ως fιτο ό dνάδοχος 8) Οστις καi έκράτε~ 
(σrεφανο~ράrωρ) 9

) καtd τfιν περιφορU.ν τοlις στεφάνους, οϊtινες 1jσαν t}. 
μετάλλινοι η κατεσκευάζοντο Εκ κλήματος 10). 

)) Μαρτ-ίου περιάμματα φέρομεν καΙ. τΟν Μά'ίον στ~φανούμε&α 3.121 (εκδ. Κ .. 
Βουλ-γάρεως). 

~) Πβ. ηlν σημερινήν παροιμίαν δ -γάμος δ Μαγιάτικος πολλcl. κακωτοδούδει. 
3

) Παρc/. Ρωμαίοις δ Μά'ίος Ε{}εωρείτο δυσοιώνιστος, διότι κ.ατ' αίιτ-Ον έτελοU\•το. 
τcl. Λεμούρια πρός τιμ1Ίν το)ν χftονίων δαιμόνων, J. Marquω·dt, Das Privι-~t!eben 
der R.διncr σ. 41, Ν. Πολι'ωυ, Λαο-γραφικc/. Σύμμεικτα 1.06, Φ Φαρμα, •ο γάμος: 
παρ' 'Έλλησι σ. 41. Κα' νίiν οί κάτοικοι τ"" περl. τ1)ν Αεuκοσίαν τfίς Κύπρου χωρίων 
δΕν τρώ)'ουσι κατc/. τΟν μfινα Μά'ίον καρπούς, 'ίνα μ1) ftλίβωνται αί ψυχαί τών νεκριtlν των. 
Σήμερον, παρανοήσαντες η)ν &λη{}fi αlτίαν τ1ϊς κατό. Μά'ίον &itαγορεύσεως το)ν γάμων, 
φρονούσιν δτι τότε δΕν πρέπει νcl. γίνωνται γάμοι, διότι μαγεύονται οί συζευγνύμενοι 1} 
διότι συνδυάζονται oi Ονοι. Έν Καρπά-θφ (Ε l11ανωλακακη, Καρπα8-ιακό. σ. 118. 
133) πισ-ι;εύουσιν δτι ;~αι κατό. τΟ,• Αϋγοuστ-οv δΕν πρέπει νό. γίνωνται γάμοι. 

4
} Νικοδ, Μ,λας, 'Ένft' &ν. σ. 84:7. 

6
) ·ο γάμος δΕν Επετρέπετο νU. τελεσίtίj ύπό μοναχου η εν μοvαστηρίφ. "Ορα τό.ς 

σχετιχάς Ο.ποφάνσεις τοίi Χαρτοφύλακας Πέτρου παρc/. .Migne, PG. 119.1093. 
ι) ΔιΊl-γησις Εξαίρετος Βελftάνδρου του Ρωμαίου στίχ. 1330. Κατό. τ1)ν τ-έλεσιν τ-nύ 

)'δ. μου δ Επίσκοπος έλάμβανε κατό. τοUς χρόνους 'Αλεξίου τοίi Κομνηνού «&πΟ μΕν toiJ 
γαμβροίi νόμισμα Εν χρuσοϋν, &πΟ δε της νύμφης πανvίου ;η'ιχεις δ(;Jδεκα, κα{J.Wς &ρα 
καi εκ παλαιuv τεηΊπ:wτω;;, J.Jiigne, ΓG. 127. 928. 

7) Συν1lftως άναφέροντ-αι παράνυμφοι. Περί. της έκκλησιαστικης τω;εως καL της 
άκολοu-θ'ίας τοίi στεφανώματος Ορα Α. Πnι.itΓiewskii, Ι!.i)χολόγια 96 έξ. 441 έξ. 
493-4,633 έξ. 760 έξ. 

8
) Α. lJJnitriewskii, "EνfJ-' &ν. σ. 443. 

') "Αλλο.ε δ μον σύνπκνος έ ρciτει τον στέφανον τοu νυμφίου 'l συντέκνισσα δi 
τΟν τfις νύμφης, Δι1lγησις εξαίρετος Βελθ-άνδρου τοϋ Γωμαίου στίχ. 1032. 

10
) Οί στέφανοι iΊσαν καl μετάλλινα στέμματα, τοUλάχιστον κατό. το&ς χρόνους 

Θεοδώρου τοίi Στουδίτου, Zlι.ishJnan, Das EJ1erecht σ. 292. Πβ. τΟν παρό: Δ' l'εωρ
νιί.Χr7 έν τ& θ-αvατικψ της Ρόδου στίχον (440 \:Vagner) κάλλιον νό. μή εΙχεν β/.σ~ 
~ηft~ν, νCι. ~<.1) είχεν βάλειν κλi'jμα καt έπι{Ιι περt τών -γαμηλίων κα-θ' δλοu στεφάνων 
Ν. Πολίrοι·, Γα,ιη1f,ια σύμβολα, Λαογρ. ~ύμμεικτα2.231.257 έξ. 



Φ.· Κουκουλέ-ΣυμβολΥι είςτό περl τοU γάμου παριi τοϊς Βυζαντtνοϊς κεφάλαιον. 

Κατα τΟν γάμον έπ' 'ίσης ηλλάσσοντο καl οί δακτύλιοι τών νυμφευο

μένων 1). 

Σήμερον ~ν τοίς χωρίοις τijς Θρ<jκης Κεσσάνυ καl Χατζηγυρίφ δ 
σύντεκνος καλύπτει μετα τΟ στεφάνωμα τΟ:ς κεφαλό:ς τών νεονύμφων δια 

μεταξωτοϋ δφάσματος, Εν φ μετα την λήξιν τοϋ μυστηρίου, τυλίσσει τα 

·στεφάνια. το ϋφασμα τοϋτο, ά-ι•αβόλι πολλαχοϋ καλούμενον; &α μετεχειρί-
' λ , Βζ , 1 ",τ , 1 c ., ζοντο κατΟ: τους α'ίκους u αντινους γαμους, αφ ου και σημερον, ως ει-

πομεν, συνηθίζεται, καί είς μεσαιωνικός εLκόνας, γάμους βασιλέων παριστώ

·{Jας, Εμφανίζεται δπΟ την μορφην κροσσωτοϋ ύφάσματος 2). 

Τελεσθέντος τοϋ μυστηρίου, προσήρχοντο και ήσπάζοντο τα στέφανα 

τών νεονύμφων καl αϋτοUς τοUς ίδίους οί γονείς αUτών, ό σύντεκνος καl οί 

.φίλοι 3) και άπηύ&υνοv πρΟς αϋτοUς εύχ&ς ύπΕρ μακροβιότηtσς, εϋτυχίας, 

Ομονοίας και γεννήσεως άπογJνων, 4) λαμβάνοντες &μα πρόνοιαν, ίνα μη

·.δεlς τών Εχ&ρών καt ζηλοτύπων άποδέσn αύτούς, και οϋτω καταστήσn 

.<J.γονον τΟν γάμον 5). 

ΓνωστΟν είναι Οτι κατΔ τfιν άρχαίαν Εποχfιν ή νύμφη &δηγεϊτο είς 

·τfιν οίκίαν τοϋ γαμβροϋ ύπΟ τσUς Υ}χοuς αϋλοϋ καl κι3άρας καl Q.σμάrων 

·tοϋ ύμεναίου. 6) Το 8Βιμον τοϋτο ~ξηκολούltησε καl πολu βραδύτερον, άφ' 

ο-δ ό Χρυσόστομος διαμαρτύρεται Επανειλημμένως Οτι Επl τΟΟν χρόνων του, 

. κατd tΟν νόμον tών γάμωνj μετ& τΟ μυστήριον, νύκτωρ καl ύπΟ tO φώς 

,.δ~jδων σuνώδευον την νύμφην α'ι φίλαι γυναί:κες δια τών Οδών καl τi'jς 

1 ) Περl. δαr.τυλiων καt τής {).ης αlιτών δρα Ν. ΠοJ.iτψ, 'Ένft' ιiν. 227, Κ. f{τunι
bacher, Ein serbisch- bjτzantinischel' VerlobungsΓing (Mίinchen 1906) 440 
ές, G. Sclιl'lanberger έν MeJanges d' AΓelυ3ologie Byzantine 67-69. 

2) 'Όρα τΟ περl βασιλικών Ύάμων κεφάλαιον. 
3) Θsοδώροv Προδρόμου, Των κατα Ροδάν{}ην καl Δοσικλέα βιβλία Θ', Στ' 387, 

1Ιωάμνου ΕύγεJ•ικοV, ΠρΟς τΟν δεσπότην Θεόδωρον, 2-'π. Λάμπρου, ΙΙαλαιολόΎεια 1.30. 
το φίλημα των στεφάνων ύπΟ των ΎΟνέων {}εωρείτσ.ι ύπΟ του Θεοδcόρου Προδρόμου, 

~'Εν{}' αv. «πρώτον εϋχοuς φιλοτέ~η·οtς πατράσιν~', τοϋ'θ'' δπερ δει:-tνύει δτt χ.ατιl τΟν 

ΙΒ'. τοlιλάχιστον αίcΟνα περιεφέρετο {ι κοιν1l σ{ιμερον εύχ1l «νό. μ' &ξιcδση ό ΘεΌς νά 

--φιλ1Ίσω τα στεφάνια σου» 11 .:νιl φιλ1Ίσης χρυσό στεφάνι 'ς τα παιδάr.ια σου:>. 
4 ) Θεοδώρου Προδρόμου, Έ;τι\tαλάμιος τοίς του εlιτυχεστάτοu Καίσαρος υίοίς, 1\li

gne, PG. 133. 1406, Άχιλλη·tς στίχ. 1128 καl 1443. 
5 ) την Επικράτησι\· της περl &ποδέσμοu των νεονύμφων προλ{ΊΨ~ως κατ&. το-.Jς 

ΒυζαντινοUς χρόνους ιiποδεικνύουσι καl πολλα χειρόγραφα, Εν οίς εUρηvται συνταΎαt 

περL δεσίματος καt λυσίμαως ανδρογύνων καl τ δ. ·δπΟ του Παχυμiρους, 1.33.21 λεγό_~ 
μενα περl. του βασιλέcύς Θεοδώρου Β' Λασκάρεως, δστις διέταξε μέχρι Οανάτου νιl 

μαστίξωσι nlν πεν{}εραν προστατευομενου του, εlς τ~ μα'γyανεύματα της όποίσ.ς άπέ

,,δωκε τ11ν ανικανότητα εκείνου. 
6

) Hω·man1~«Bliinιπer, Lelιrbuclι der griechischen Privataltertlιίiιneι' 3 σ. 273. 
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~γορdς, πε~fι βαδίζουσαν η καl Επl καταστέγου οχημαtσς, ύπΟ τοUς ηχους 

~μουσικ&ν Οργάνων καl τfι συνοδείQ. διαφόρων Ερωτικών 4σμάτων -δπΟ 

.-μί-μων και Ορχηστρίδων gδομένων, 8τι δΕ χορών ΏπΟ μίμων η άλλων γυ

ναικών χορευομένων 1). 

Πόσον δΕ βα3ύtατα Ερριζωμένον fμο τΟ 83ιμον τοϋτο, δεικνύει τΟ Οτι 

;κατ& τΟν ΙΒΌ α'ίώνα άναφέρεται Οτι o'L νεόνυμφοι ώδηγοϋντο εLς τΟν οίκον 

"'tOii γαμβροu <σUν κρότφ, λαλαγαίς, χοροίς καl κυμβάλοις> 2) κα[ το Otl 

:παρόμοια χαl νϋv πολλαχοϋ συμβαίνουσι 3). 

Φαίνεται δ' Οτι ή Εκκλησία είχε κατορ{}ώσει δι& τών άγώνων της ν'άντι· 

Γαμήλιος πομπή . 

·:καταστήσn έν μέρει τα κοσμικα q:σματα δι~ έκκλησιαστικών, να προσδώση 
·δ' Εκκλησιαστικfιν χροι&ν είς την γα μ ήλιον πομπ1iν, ώς φαίνεται Εκ τοϋ 

Ύεγονόtος Οτι νϋν ένιαχοϋ o'L νεόνυμφοι Εκ τfίς Εκκλησίας πορεύονται οί

καδε ύπΟ Εκκλησιαστικ& q:σμαtα καl τfi σuνοδείg tερέων τ& έαυtών C.ίμφια 

·φερόντων. 

'Εν κέντροις μεγάλοις, ώς λ. χ. Εν Κωνσταντινουπόλει, Εζων καl πολλοl 

---··~~--~~ 

') Χρυοοστόμο'Ι:, Είς έπιστολ1lν Α'. πρΟς Κορινfi'ίους όμιλiα ΙΒ', i\ιJigne. PG. 61. 
105. Τοϋ a.Jτor, Είς ΕπιστολΊ]ν πρΟς Κολοσσαείς όμιλία ΙΒ', Migne, [JG. 62. 386. 
Τοϋ aVτoi', 'Εγκci1μιον εlς Μάξιμον, i\Jigne, PG. 51. 23\J. 240. 7QV αVτοϋ, ΠερL γυ« 
ναικων καL κάλλους, Mig·ne, PG. 63. 666, Ήλισδώρου. ΑΗJιοπικιl 10. 41. 

2) Θεοδώρου Προδρόμο-ι·, Των κατα Ροδάνftην και Δοσικλέα βιβλία Θ', Θ' 297 καl 
479. 1'oV aVτof, 'Αμάραντος η Ύέροντος liρωτες (Noιices et extraits des ιnanus
crits 8.2. 121). ΈV τ(ί) χωρίφ τούτφ περιΎράφεται ό νυμφίος βαδίζων εtς ηlν οlκίαν 
του με τόν στέφανον Επi. κεφαλης. ''Όρα καl Λfιχαιjλ Άκcμι'JΙ(.i.του τοϋ Χωνιάrου, τα 

σωζόμενα 1. 12: 18. 
·" -·-) ·λfετά -μουσικ&ν Ορ·γάνων, q::αγων καl Q:σμάτων όδηΎοϊίσι ηlν νύμφην, μετά τ1lν 

' λ 'δ δ' • , λ στέψι''• ε!.ς ηlν ο1κίαν του Ύαμβροϊί έν Καλλιπόλει, μετα αμπα ων ε και εκκ ησια-

.-σηκόΗ' Q:σμάτων εν Χιλ[ί, Χιρκ~ Γκιουμουλτζίνης (Θρ4-κη), Νισύρφ καί Βουρδου
-.Qίφ Πισιδίας. "Ορα Κλ. 'Ιαιρίδοι·, 'Ή{}η καl Ε'θ'ψα ~:ν Άνατολ[ί, Ξενοφάνους 3. 202J 
,fJ. Wachsπιutlι, Das alte Griechenland im neuen σ. 93. 

3 



34 Φ. ΚουκουJ.έ-::Σvμβολή είς τΟ περί τοϋ γάμου παρά το τς Βυζc.ιντινοτς κεφύλαιον-

ξένοι μή Εχοντες ίδίους ο'ίκους. Χάριν τών γάμων τών ξένων τούτων, jjδη; 

έπt ΟUάλεντος, Εκτίσ-3η Εν τφ φόρφ τοίi Κωνσταντίνου οίκος άπένανη τοϋ

Σενάτοu, Οστις Εκάη κατ α τΟ πέμπrον ε τος της βασιλείας Λέοντος τοϋ δια

δεξαμένου τΟν Μαρκιανόν. 'Εν τφ οίκφ τούτφ, νυμφαίφ καλουμένφ, κατft 

τΟν Κεδρηνόν, 1) «οί γάμοι Εγίνοντο τών oUx Εχόντων ο'ίκους». 

ΦυσικΟν ε!ναι να δ~χ8ώμεν δτι την νύμφην τΟ πρώτον είσερχομένην

είς την οικιαν τοϋ γαμβροϋ ύπεδέχετο ή πενftερά, ψαλλομένων σχεtικώv

~σμάτων καl συμβολικών τινων πράξεων λαμβανουσών χώραν, τοωϋτό τι. 

δμως αί ύπ 1 Οψιν ήμών πηγαl άποσιωπώσιν. 

'Εκείνο Οπερ γvωρίζομεν είναι δτι οί νεόνυμφοι, είσερχόμενοι είς τήν-

οίκίαν τοϋ γαμβροϋ, ώδηγοϋντο είς τΟν νυμφιχΟν i}άλαμον, οί δΕ προσ

κεκλημένοι παρεκάftηντο ε'ίς τράπεζαν. 2) ΠιϋανΟν Επ' ίσης είναι καί ύπΟ το-& 

σημερινοϋ ff}ους ύποστηρίζεται, δτι πολλάκις, μετd την ε'ίσοδον είς τόν 

παστόν, ό γαμβρος δι& πρώτην φορaν ~βλεπε την νύμφην, 3) &νασύρων 

αύτΟς η διd συγγενοϋς τΟν πέπλον τΟν καλύπτοντα αύτfιν 4) καί Οτι τότε α[ 

νύμφαι καμαρώνουσαι έλάμβανον δώρα ύπΟ τών οίκείων και φίλων, &J καίτοι 

καί περl τούτων πάλιν δεν δμιλοϋσι πολύ σαφώς α'ί ύπ' Οψιν ήμών πηγαί. 

Ε!σελ{}όντων τών νεονύμφων ε!ς τό κουβοvκλιον τοϋ άνδρός, !]ρχιζοv

ο! συγγ.ενείς καl κεκλημένοι να προσφέρωσι τα επι{}αλάμια δώρα ') κα(, 

~) Γ. ΚεδρηvοV, Σύνοψις ·rστορ. 1. 610. 14. 
2) tJεοδώρου Προδρόμου, 'Αμάραη:ος 1\ γέροντος ερωτες (Notices et Extraits des: 

manuscrits 8. 2 121.), Παl.λαδίου επισκόπου •Ελεvουπόl.εως, 'Η πρΟς Λαϋσον ιστορία,. 

Migne, PG. 34. 1025. 
~} •Ως και παρ~ άρχαίοις,_ Χ. Βουλοδήμοv, Δοκίμιον περL τοϋ !.διωτικοϋ βίου τών" 

άρχαίων "Ελλήνων σ. 26. <Η τοιαύτη τελετη καλείται νϋν έν Πόντφ lδέα . 
.ι) Τοϋ Γρηγορίου Ναζιαvζηvοϋ 1 "Επη fιttικά 2.666, Migne, PG. 35. 631 είναι. 

οί στίχοι 

ΧριστΟς δ' άνέφξε καλύπτρψ' 

καί {}άμβησεν lδώv περικαλλέα νύμφην. 

~οτι διό: πρώτην φοράν κατά τήν ήμέραν τοϋ γάμου έβλε;τεν δ νυμφίος την νύμφηv
εlπε καί δ Χρvσdστομος, ~Εγκώμιον εtς Μάξιμον, Migne, PG. 51.230. 'Όρα καL τιΧ.. 
του Εύστα{}ίου Θεσσαλονίκης, 881.32, προτέλεια · 1] πρΟ των γάμων -&έα· ίσως τα λεγό
μενα -&εώρητρα. Πβ. διά τήν κάλuψιν τάς σημερινά; φρ. «α-ότ1) κοuκοuλώΟηκs» η 

«α-ότή σκεπάστηκε» η «αUτή σκέπασε τΟ κεφάλι της» 6.ντι τού ύπανδρεύ&η καί 

σημείωσαν Οτι οί Χριστιανοl. είς τΎιν κάλυψιν ταύτην διέβλε;τον σύμβολον Uποταγfις εlς. 

τΟν σύζuγον, Φ. Φαρμa, <Ο γάμο; ;ταρ' 'Έλλη σι σ. 260. 
5 ) Ταύτα καλοlίνται νϋν εν Καλλιπόλει ξενιάσματ(Ι, εlναι δε τ&. τ&ν &.ρχαίων &.να-· 

καλυπτήρια. 
6 ) Εύστα{}ίου Φιλοσόφου, ΤΟ κα{}' •yσμίνηνκαL •yσμινίαν δρc'iμα IA'. 19.1, Φω-,;(οv~ 

~Εγκώμιον ε{ς τijν άγLαν μάρτυρα Θέκλαν (Σ. 'Λρισrάρχου, Φωτίοu ΠατQtάρχου Κων.
σταντινουπόλεω; λόγοι καΙ. δμιλίαι Ογδοήκοντα 2.375), Γ. Φραvτζij, Χρονικ. 121.2. 
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προfξαρχόντων πολλάκις τών γονέων, 1) νι\ ψάλλωσιν &μοιβαδον 2) τι\ 

πασιικd Qσμαrα, τουτέστι τα Επι-&αλάμια, 3) ών ίδέαν δυνάμεθα να λάβω μεν 

ε~ τε τών σημερινών και Εκ σφζομένων μεσαιωνικών Επι-3αλαμίφν, &:η να είς 
ύπε(:καίJαρεύουσαν γεγραμμένα, δΕ:ν άποδίεουσι τΟ λα"ίχΟν πρότυπον 4). 

~σπως U.v fχn, τα μεσαιωνικd Επιίtαλάμια, τοUς κα~·όνας τών άρχαίωv 

'Εκ tι:iJV δω.σκεδάοεων ωU γόμοι•. 

επι&αλαμίων άκολουίtοϋντα, 5) έξfiρον την καταγωγην τών νυμφίων κιtl τά 

σωματικd καί ψυχιχα προτερήματα αύτών, παραβαλλομένων πρός ρόδα.· 

1 ) Θεοδώρου Προδρόμου, Των κατά Ροδάν{}ην και Δοσικλέα βιβλία Θ' ,Α', 216. 
2

) Foω·ster, Z\vei η.eue Reden des Choricίus Rh. Μ. 49.500. 
3

) Έπι{}αλαμίους ψδ&.ς Χαl ψδάς ύμεναίου rακnr.&. &ναφέρουσιν ο!. Βυζανrη•οt συγ

γραφείς π. χ. ό Θ. ΒαλσαμWν (ΡάλλψΠοτλη, Σύνταγμα, 3.415.598), δ Λόγγος, Των κατό:. 
ΔάφνLν καl Χλόη ν λόγοι Δ', 4.40, ό βιογράφος τoiJ όσίου πατρΟς ήμ&ν Θεοφάνους (De 
Ηοοι· 2 28.14), ό 'Ιωάνιιης Τζέτζης (Th. Pressel, Jσhannis Tzetzae eμistolae &Q~ 

107 σ.96). Ό Βασιλάκης, λfονφδία ( Mai, Spicilegiuιn Roιnanull1 5.449), ό Κωνσι ~ 
Μανασοής, Μονφδία έπl τfi σεβαστfί κυρft ΘεοδόJρq. τfl Κοντοσtεφανίνu (Βυζ. Χρον" 

·7.630), δ llfιχ. Ψελλός, Χρονογραφία (Κ. Σά{}α, Μεσ. βιβλ. 4.274), δ Θεόδωρος Πρό· 

δρομος (C. Castellani, Epi\halatnio di Teodoro Prodroιno per Je nozze di Gio. 
vanni Coιnneno σ. 26. Περt -γαμηλίων ιί:σμάτων δρα καl Κ Σά8α, Μεσ. βιβλ. 5. 
320.323. 

1 
J Παλαιότερα παστικ&. ~σματα δρα έν τψ Κρητικiρ δράματι Στάftυ (Πρa.ξ. Γ' 

-στίχ. 505~526), Κ. Σri{}a, ΤΟ ΚρητικΟν ftέατρον σ. 173. 
u) 'Ιμερίου Σοφιστοί', 'ΕΗ{}αλάμ ος εiς Σεβfιρον Λόγ. Α'. 2.13.15.19.21. 
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ύακίνθους, κi.ήματα, κισσόν, δένδρα, τd άστρα, τΟν ήλιον καl τfιν σελήνην 

καΙ κατέληγον πολλάκις ε!ς εύχljν ύπερ εuημερίας τώv νυμφίων. 1) Κα/Ι' 

όλην την νύκτα τοίί γάμου δ Εν8ουσιασμ0ς Επεκράτει πανταχοϋ. 2) Χοροl 

έστήνοντο γυναικών 3) καt άνδρών τα πρόσφορα τψ γάμφ gδόvτων καl δ€ν 

ήκούοντο η ot fιχοι τών αύλών καl της κι{}άρας 4) καl οί κρότοι τών κυμ

βάλων τών παιγνιωrών 5) τών q.δόντων παινέματα 6) και συναζόντων στά

μεvα, άναμιγνυόμενοι πρΟς τΟν fιχον τών τυμπάνων 7) καl τα κούρr~αλα τών 

συμποσιαζόντων, τd όποία τότε fισαν σ_υχνότατα 8). 

Εις τοlις χορούς, τοlις_ παλα_ιοlις νόμους, ώς λέγει ό Χρυσόστομος, 9) ε'Lς 

τοUς Οποίους είς παλαιοτέρους αϊώνας έκαλοϋντο καl δρχησταl έξ Επαγγέλ

ματος καΙ μίμοι, 10) ο! πατέρες τijς έκκλησία; εζήτουν να Μσωσι φραγμόν. 

1
) Θεοδώρου Προδρόμοι·, Είς γάμον βασιλιχΟ\' παιcΊ.ν τοίς δήμο;ς, Migne, PG~ 

133.1351. ToV αύτοV, 'Αμάραντος 11 γέροντες Ερωτες (Notices et extraits des 
ιηanuscrits 8.2.126), Άχιλλη'ίς στίχ. 1116. G. Castellat~i, "Ενθ. &ν. σ. 30.32.34. 

~) Και ό Ίουστινιάνειος κ&διξ (5.'1.i2) όμιλεt: clc po1npa aliaque nuptiarunι 
celebritate. 

~) Νικ. Χω1ψiτου, Χρον. Δι{JΎ. 655.11. 
4 ) 'Αχμf:τ, ΌνειροκριτικΟν Χεψ._ 128.129 σ. 93. 
"'J ΎπΟ iO δνομα τοίίτο ένοούyτο oL σαλπιγκταί, βουκινάτωρες, άωκαρισταt. καi 

σουρουλισταί, Γ Κωδι'J'οϋ, ΙΙερL των (η:,φικιαλίων 49.3 «παιγνι&ται δ;του παίζουν ε!ς 

-γάμους καl εlς πανηγύρεις» αναφέρονται έν τψ ύ;τ' &ρι-&. 59 φ. 130β χειρογράφφ της 

Βιβλιοθ1lκης της Βουλfις. Πβ. :ι.αι ηlν σημεριν1'1ν παροιμ. φράσιν «γάμος χωρίς 

παιχνίδια, φάβα χωρLς κρομμύδια>>. 
1
') Δι1Ί-γησις ;τολυπαίtοϊiς Άπολλωνίου τού Τύρου στί. οι 599 καl 754 ('Vagner, 

ι:arωiωι (_;τaeua ll1edii ae\'i). 
') Θεοδώρου Προδρόμου, Των κατU. Ροδάν-θην καt Δοσικλέα, βιβλία Θ'. Στ'. 37 . .1. 

Πβ. τΎ1ν σημερινΎjν ΚαρπαftιακΎjν παροιμίαν «δποιος -θ-έλει τούμπανα κάνει γάμον», Δ', 

lifαι·ωλα.κάκη, Καρπαi1ιακcΊ. σ. 135, τιlν Ποντικ1lν «δ γάμον -θέλει τύμπανα κι" 1l έγκλη

-σία ,~,άλτεν» ώ; καl nlν Πελοποννησιακ1lν «d.γάΛια, ιlγάλια τά τούμπανχ, τί Εναι φτω

χΟς ό γάμος». 
8

) Χρυσοσυίμοv, Εlς fπιστολ1l\' πρΟς Κολοσσαείς όμιλία 113' ., Migne, PG. 62.386. 
.388.389, 'Ηλιοδώρου, Αlttιοπικα ΣΙ'. 8, :..J.χμέι:, ΌνειροκριτικΟν κεφ. 129 σ. 92.9::\ 
{Rigaltius), Μιχ. ΨεJ.λοϋ, Έπιστολαt (Κ. ΣάfJ.α, .Μεσ. βιβλ. 5.320), Νικήι:. Χwνιάτου. 
Χρον. Διήy. 655.11, Θεοδώρου Προδρόμου. T(IJν κατiι Ρvδάνftην καt Δοσικλέα βιβλία 

Θ', ΣΊ". 374, Ρ/ι).λη- {/orίi'J, Σύνταγμα 3.219. 221. Τούτοις π β. τΟ:ς σημερινcΊ.ς παροι· 
μίας «κι· δ μεγάλος γάμος κι' δ μικρΟς κnύρταλα iχουν» «&λλοίι ν' τό. κούρταλα κι' 

-άλλου o'L γάμοι"'. Σημείωσαν προσέτι δτι νυν Πα1'δgολόί- σημαίνει μέγας {}όρυβος και 

Ότι τοUς κατΟ. τΟν γάμον ι}ορύβους ύπαινίσσεται τΟ Εξ ης χωρίον του .' Αρτεμιδώρου 
{Όνειροκρ. 2.65) Ό γάμος :ι.αθ-· ϋπνον «ταραχΟ:ς έπάγεται κα!. περιβοήσει; σημαίνε~, 

ού γΟ.ρ ι:'iνευ ταραχης συντελείται ό -γάμος». 

Η) Χρυσοσ~Ομυυ, Εrς ΕπιστολΎjγ Α'. πρΟς Κοριν-θ-ίους όμιλία ΙΒ',, 1\'Iigne, PG. 
ϋ1.103. 

'U) Ι. Ζωναρiiς, Είς ΚΔ'. κανόνα τijς έν Λαοδικείq; Συνόδου, Ρά).λη-Ποτλij, Σύνταγμα 

3.220, Χρυσοστόμου, Εις ΕιτιστολΎjν πρΟς Κολοσσαείς όμιλία ΙΒ' 1 l\ίigneι PG. 62.386~ 
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'Αi,λ' οίfτε τοϋ Χρυσοστόμου αί άποτροπαl οίJτε τών ίερών συνόδων αί 
άπαγορεύσεις 1) 'ίσχυσαν να κωλύσωσιν Εθιμα, ι:'lτινα ώς νόμοι γάμου χαρα

κτηριζόμενα Ι]σαν πάγκοινα κα/Ι' δλην τ!jν Βυζαντινi]ν περίοδον, εξηκο

λούllησαν δε δια τών α!ώνων μέχρις Ιjμών παραδοllέντα '). 
Ή Εκκλησία κατώρ3ωσε μόνον να Επιβάλu είς τοlις κληρικοlις ,.· άπέρ

Γαμήλιον συμπόσιον. 

ήτο. τΟ γαμήλιον συμπόσιον, 5) ό γάμος, <i>ς κατ' 

Βυζαντινοί 6). 

'Επl τfjς παρατι/Ιεμένης τραπέζης έχούσης 

χωνται τοϋ γάμου, Οταν 

«τα πρΟς άπάτην είσήρ

χοντο παίγνια» και" ν~ 

άπέχωσι τών χορών τοϋ 

γάμου. 3) ΚαΙ ειtεωρείτο 

μ€ν κατd κανόνα μείω

σις τijς φαιδρότητας τοϋ 

γάμου ή Εξ αύτοϋ Ελλει ~ 

ψι ς gσμάτων, ύπfίρχον 

δμως και σοβαρώτεροι, 

οϊτινες, Cίνευ κι3αρφδών 

καl q.σμάτων γαμηλίων 

Ετέλουν· τοlις γάμους 

των 4). 

~Αναπόσπαστον μέ

ρος τοϋ Βυζαντινοίi ώς 

καl τοϋ άρχαίου γάμου 

άρχαίαν συνή-8-ειαν είιεγον oi 

:πολύτιμα :έπιτραπέζια σκεύη 

; ) Ό ΝΓ'. Χα\•ι•JV της έν Λαοδικείq. Συνόδου έκέλευεν oi εlς τούς )'άμους U.ιτερ
χόμενοι Χριστιανοι νcΊ. μΊ} προσέχωσιν εlς τοUς όρχουμένου:; :ι.αL παίζοντας. 

- 2 ) Χρυσοστόμου, Είς έπιστολ1'1ν πρΟς Έφεσίους ίiπόμνημα ΚΊ Migne, PG. 62.145. 
'Όρα καl Ματ{}αϊ()J' Βλαστάρψ' σχολιύ.tοντα τΟν εUftUς &νο.η:έρισ μνημοvευθFχr:α ΝΓ' · 
κανόνα της ιΞν Λαοδικείq. Συνόδου και παρατηροίiντα «fηιέληται δε τανίiν τΟ. του κανό
νος τούτ:ου, (Ράλλη~Ποτλη, Σύ1•ταγμα H.Hi3). Πβ. κιΛ Ι. Ζωναρι'ί.ι' (Ρύ.λλη-Ποτλη, 

Σύνταγμα 3.21θ'. 

:1) Καν(~η· ΚΔ'. τfις έν Τρούλλφ ΣΤ'. Συνό~ου (ΡάλJ.η-Ποτλij, ΣύνταΎ~ια 2.356). 
4 ) Λfιχ. Ψελλοϋ, Ί'ιQ ΔρουγγαρίφκύρΚωνσταντίνφ (!(. ΣάfJα, Μεσ. βιβλ. 5.319.320). 
5 ) Γρηγ.-ριΌv Ναζιαι•ζψι:ιV, "Επη f1θικά· Β' στίχ. 670 (1\figne, PG. 35.631\, ΙVΊκ. 

Χω11ιάτο1', Χρον. Δη'η•. 672.22. 
~) Πβ. τ-ι'1ν μεσαιωνικ1Ίν παροιμίαν (i;τQ τΟν -γάμον Ερχομαι κι' &ηλ! τ·ιlν πείναν 

πδχω, 11τις με μικρΟ.ς παραλλσ:γάς ε1ναιπολλαχου -γνωστιl ό)ς λ. χ. έν Ζακύvθφ, Ήπείρφ. 
Καρπάθφ, ΛΙεγίστη, Κυζίκφ, Σιατίστη καl Φιλιππουπόi ει. Λέγεται δέ γάμος τΟ ·γαμΊ'ι
λιον συμπόσιον :ι.αl σ{]μερον έν Σύ.μφ, Χαλ;-:ιδcκίi :ι.αl Κερασοίίντι του Πόντου. 



38 Φ. ΚουκουJ.έ-Συμβολη είς τό περi τοU γάμου παρό. τοίς Βuζαντινσίς κεφάλαιuν. 

καl έξαίρετα φαγητιΧ καl ποτά, μαχρόftεν πολλάί<ις κομιζόμενα, 1) καft.ήμενοι 
οί κεκλημένοι Ετρωγον, άπΟ καιροίί είς καιρόν πρόσφορα (!σματα και Επαί
νους είς τοiις νεονύμφους Q:δοντες. 2) "'Εν μάλιστα τώv σuvηftιζομένων 
γλυκυσμάτων fιτο ό Εκ μέλιτος πλακοίίς, ό σησαμοϋς, Οστις κατ& συνή·ftειαν 
έδίδετο, Ι~ησμσνηδείσης της άρχιχής Εννοίας τοϋ σησάμου, του δι& πολυ~ 
γο>(αν διδομένου. 3

) Τόσον δ" fjro ή χρijσις αύrη rοϋ σησαμοϋνrος διαδεδο
μένη, όSστε και σήμερον εrι παρέχεται ούτος πολλαχου 4) σαμουσι'iς, κατ& 
παραφδοράv, έν Μάνη, καλούμενος. ''Άς προστε8fi δ' ένταίίδα Οτι είς τό 
συμπόσιον τοίί γάμου δΕν έπεrρέπετο ν& παρ.ίστανται ίερείς, έάν ό ε.τερος 
τών νυμφεuομένων Εδευτερογάμει, η είσήρχοντο, ώς ε'ίπομεν, παίγνια, 5) 

και Οτι κατ~ άρχαίαν συνήflειαv καl νίίν σφζ~μένην, 6) χωριστ& σuνεπο
σίαζον οί άνδρες τών γυναίχών, 7). cbv ή έν τfi _·τραπέζn 8έσις έκανονίζετο 
έκ τοϋ κοινωνικοϋ άξιώματος- τοϋ συζύγου s). 

~Η νύμφη, κατ& τοUς κανόνας τοϋ γάμου, καμαρώνουσα, έλάχιστα 
~rρωγεν '). 

οι κεχλημένοι, ~ ' .,.. , ... , αφ ου, προχωρησασης της νυκτος, εψαλλον τΟ κατα-

κοιμητικΟν είς τ~Uς νεονύμφοι•ς, άπήρχοντο, μόνους έν τφ παστφ αύτοUς 
&φίνοντες. Τ' ~ ' ~ , , υ οτε εγινετο ενιοτε_ τι, οπερ δια την ήμετέραν έποχην είναι 
-~----

~-~ ~αρι'τωι•ος ~φροδισιέως, Των περl Χαιρέαν καl Καλλιρρόην λό·,οι Η', Γ'. 2.1ό. 
"~ λρι·οοστόμου, Εiς έπι.στολι)ν πρός Κολοσσαείς όμιλ(α IR', Migne, PG. 62.386, 

Θεοδωρ'>υ Προ.~ρόμου, 'Αμάραντος 11 Ύέροντος ερωτες {Notices et extz·aits des 
ιnanuscrJts 8.2.121. 122), 1'afel. Eustathii opusc. 230.71. έξ. 
, :ι~ "?ρα Φωτ~ου, Λε·ξ~κ~ν σ. 5~0; Θεοδώρου Πρόδρόμου, 'Αμάραντος 8,2.12 :. Σχο
ι~ι~στην Αριστοφανους (Ειρψ. Ή69). Ό Ν. Πολίτης, Γαμήλια σύμβολα (Λαογραφ. 
.Συμμεικτα 2.240) φρονεί δτ;ι ό σησαμ.ους έδίδεω {Uς κοι\•όν βρώμα καl δι] ώc οί'Jσι-
{!Jδης τύπος πρΟς δι'jλωσιv του γάμου. ~ 

.j) 'Εν Κρι'μ:η, Μάνη, Καλλιπόλει καΙ. Λάστ~ Γορτυνίας. 'Εν Καρπά-&ω κατCι. τόv 
·γάμο_ν προσφέ.ρεται οηοαμιiαελι' γλύκυσμα δη λα δJl εκ μ~::λιτος καί σησάμου·. 
, , '') Κ~τό. ~ομοκάνονα νεό)τ;ερον (z. βιβλ. Βουλfις ιiρ 31 φ. 5Sα) καL μοναχός, έό.ν 
απ~λ{)-υ είς Ύαμον, κανονιζέσftω {]μέρας λ'. "'Ορα ι:ου αUτου χ. καi φ. 37α καt37β κα!. 
Mιgne, PG 119.1009, lfτι δε ΡJ.λλψΠοτλij. ΣιJνπημα ~). 388. 

11
) Έν Σύμυ ;τ, χ. Πόντφ καί Μακεδονί~ι. 

.') Αοvκιω,οι\ Συμπδσ. 8 καί 'ΑρέtJα σχόλια είς τΟ χωρίον (Η. Rabe, Scholia in 
Lιιcιanuω 30.16) ..... Επι{)-ι και Φ. Κουκουλέ, Συμ(iολ1] εlς τ 1]ν μεσαιωγι.κήν <~λλη
νικ1Jν λαογραφία~· έ,· Ί\{1-ηνϋ.ς τόμ. 2.6. 146. 

~) Πουλλολόγος στίχ. Η-Η ( Wagπer, ( 'aι·nιina Graeca ιnedii aevi), 
9

) Νικήτα Χω1-'ιάτου, Χρον. ΔιfΙΎ· 672.22. ΤΟ t6ιμον τοϋω έπικρατει καi. νϋν έvι
'ΙJ.χου. 'Εν Κρ.i,τη καλείται ιιυφl, Π Βlασιοϋ, Ό Ύάμος εν Κρήτυ σ. 49. 'Εν τfi περιοχij
,. ' Έ λ - ")J ' • ' ' , '" ...... αραντα κκ ησιων α, .οτ;ε η νυμφη επι τρεί~ 1Ίμέρας iiτρωΎε καi ό)μίλει όλίΎον 1. 

Κ. Χατζοπούλου, <Η έπαρχία Σαράντα 'ΕκκλησιΟ)\', Θρrι-κικ1Ί 'ΕπετηρLς 1.194. 'Εν Μα
-κ:δονί~ {1 ν{ψφη μένει &itόσιτος καθ'' δλην τ-ljv {]μέ.ραν του )άμου, Χ. Ποvλίου, Περί 
της καταγωγης τοϋ Ύένους των νυν "Ελλ1Ίν~ον σ. 32. 

i'.· 
I 
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οείναι παράδοξον. "Αντl δfίλα δη οί νεόνυμφοι να έπιδο&ΟΟσιν είς τΟς άπο
.Λαύσεις τfις πρώτης νυκτός, κατ& πρότασιν τοϋ ετέρου . η και κατ α κοινfιν 
<Ο"υναίνεσιν, · &πέφάσιζον μόνον είς την λατρείαν τοϋ -8-είου ν~ άφοσιω-3-ώσιν 
-καl οUτω διfιyον είς τΟ έξης ώς άδελφοι καl παρι'tένοι. Περl τούτου Εχομεν 
.:πλείσtας μαρτυρίας, 1) ώς πάλιν πολλdς άλλας, χα{]' δ.ς, έν Φ .οί_ προσ
κεκλημένοι ήτοιμάζοντο ν' άvαχωρήσωσι, κρυφίως ό νυμφίος, έγκαtα
λε(πων τfιν νύμφην, ελάμβανε τi]ν προς ro liρος η την μονi]ν ι'ίγουσαν '). 

'Αλλ' άς &φήσωμεν τΟς Εξαιρέσεις. 

Την έπομένην τΟ πρωt έγί,•ετο τΟ παραξύπνημα τών νεονύμφων ΟπΟ 
-:rών συγγένων και φίλων ψαλλόντων σχετικό ~σματα, ών ίδέαν παρέχου
<ΟF.V oL έξης στίχοι έκ δημοτικών παραφρασ3έντες ποιημάτων 

έγρεο, μ1} σε φύγn πέρδικας ϋ.γρα· 

ί'δε η}ν φίλην γυναίκα 

κομάει, τέθηλε, λάμπει, 

1}έλιος τd σέθεν δέμνια φαίνει, 

κvπάριττος πεφύκοι σφ ένt κ1}πφ 3), 

:πρΟς οϋς παραβλητέοι καi οί έξης Εκ Κuπριακοϋ παραξuπν1lματος 

ξύπνα, ν{S και ν{όγαμπρε· 

ξύπνα και ξημέρωσε· 

ξύπνα και την πέρδικά σου ι 

ποϋ κοιμίζεται κοντά σου. 

Την έπομένην πρω·~, κατιi κοινόν Ε-3-ιμον, Επρεπε νιi πεισflώσιν ot 

-προσκεκλημένοι καl οί συγγενείς Οτι ή νύμφη Οπfiρξε παρθένος~ Τούτ:οu 
:.ένεκα &νάγκη ήτο να έπιδειχ8fι iJμαγμένος ό χιτΟΟν αύτης, άλλως δ σύ
:ζυyος, προσβεβλημένος i!εωρούμενος, εlχε το δικα(ωμα να διαζευχi!ii την 

.σύζυyον '). 

1) 'Ανωνύμου, Βίος έν έπιτομί'J του ε\' αγιοις πατρΟς ημωy Θεοφάνοι·ς Χρονσγρα

.-φία 2.4.35 (De Boor), Βίος της όσίας Μελάνης, Ana1. Bolt. 22.9. Β{ος καl πολιτεία 
·.xoU Οσίου πατρΟς Ί'ιμώ\l Μακαρίου, J!'assiliev, Anecdota Graecob:yzantina σ. 155, 
Παλλαδίου lπισκωτου ΈJ.ενουπόλεwς, 'Η πρός Λαϊίσον ίστορία (Migne, PG. 34.1025) 
ΝεοφύrσtΙ πρεσβυτέρου μοναχοϊί Υ.αL εγκλείστου. 'ΕΎκώμιον είς τΟ" βίον του Θεοφόρου 
πατρΟς 11μών Θεοσεβίου του Άρσι\Οίτου, Anal. lJoll. 26.186.15,186.2. 

2) Β(ο.ς καl πολιτεία του όσίου πατρΟς Άβραμίου (Migne, PG. 115.48). 
3) Θεοδώρου Προδρόμ ιυ, 'Αμάραντος 11 γέροντος ερωτες (NotiN:s et extraits des, 

Ίnanuscι·its 8.2.126). 
4) Προκοπίου, 'Ανέκδοτα 17.36 (!-Iaury), Άρμυ-οπούλοv, Έξάβιβλ. 4.15.10. 'Όρα 

καL χειρ. Νομοκάν. της Χριστια\'. 'Αρχαιολ. Έταιρ. άρι{}. 129 φ. 203β καi. χειρ. 

--------~-----------------



40 Φ. Κουκουλέ-Συμβολή εlς τό περί τoii. γάμου παριi tοίς Βυζαντινοίς κεφάλαιον~-

το εa-ιμον tοίίtο είναι άλη3ι3ς δτι μdς πιστοποιοϋσι κείμενα τών τε
λευταίων αίώνων της Βυζαντινijς αύrοκρατορίας, 1) C1v λάβn τις Ομως ύπ .. 
δψιν Οτι ό τών άρχαίωv eΕλλήνων 11μέναιος παράγεται έκ τοϋ όμένος, επι· 
τfi διαρρήξF.ι τοϋ όποίου καl έψάλλετο, 2) Οrι είς παλαιότερα κείμενα καl γα
μήλια συμβόλαία Εξαίρεται πά~rοτε τΟ Οτι η νύμφη fιτσ η Επρεπε να ήτο
παρfJέvος, 3) Ετι δ~ Ο τι η Επίδειξις της παρθενίας και σήμερον εiναι ΕΥ" 
χρήσει πολλαχοϋ, 4

). τότε σα πεισ6fi Οτι τΟ Ε&ιμσν tjτo καl κατ& τοlις Bu-. 
ζαντινοiις χρόνους εfιρύτατον '). 

'Η διάρκεια τών γαμηλ(ων διασκεδάσεων δεν fjτo βραχεία. Το όχτα-· 
ήμερον ijτo κανονικόν χρονικόν διάστημα, μετ' αϋτΟ δέ, λυομένων τών .:τα-· 
στάδων 6) ( e ~ ~ ~ e ' ... e ~ ~ ' ~ λ' - ') ' , οποτε ανεγινωσκετο υπσ του ιερεως ευχη εις υσιν παστου και 

τών &νω/}εν τijς γαμηλ(ου κλίνης άνηρτημένων στεφάνων μετ' εχκλησιαστικijς 
tελετfjς ( στεφάνων Επίλυσις), s) άπεδίδοντο, ώς προείπομεν, τα δανεισ8έντα; 

Νομοκάν. τ:ljς Βιβλ. της Βουλης άρι&. 6. σ. 195. "Επι&ι περί του ζηηlμctτος καt 
Α. Άδαμrχνιiοv, Άγ,ιείας πεϊρα Εν Λαογρ. 3.130.131. 

') Δι{jγησις Εξαίρετος Βελ&ά,•δροu τοϋ Ρωμαίου στίχ. 1041 (Le,Q"J'81H1). 

·~) .,Ορα Ν.!Jολίrψ Εν Λαογραφίας 3.F8.130. Σημειωτέον δτι τ1)ν έπίδειξιν τ&ν dαρ-~ 
ttενίων ε!χον καl οί 'Ιουδαίοι, Zackariae v. L1:1ιgentkal, Jιιs Graecor. 4-.15'3.159_ 

~J Έν προικοσυμψίJνφ π. χ. τ:οϋ 136 μ. Χ. έν πωτύρφ (CPR. 21) όμολογεί ό 
γαμβρΟς δτι !iλαβε παρCr. της πεvt}ερiiς του χρυσοϋ δοκιμίου τετάρτας δέκα τρείς 
«~πι τfi ι'tuγατρi. αUτijς 'Αφροδιτοϋτι παρfJέιψ o1lσn». Εν έτέρφ τοϋ 190 μ. Χ. (CPR~ 
2{~ όμολογεϊ πάλιν ό γαμβρΟς δτι ει.σβε φερν1]V Επί τίi νύμφη «-ιαριJέι•φ oliσn, » και έν 
τριτφ τού Στ'. μ.Χ. αlώ\'Ος όμολογεϊ όιωiως ό γαμβQΟς δ-η λαμβάνει τΊ)ν -&υγατέρα τfίς
~αλijς' παριJh•οt' ιCPR. ΒΟ). 'Η Πουλχερία μέλλουσα να έκλέξη ι~Jς σύζυγον διό. τΟ'" 
αδελφον της Θεοδόσιον τ'Ι)ν ΕUδοκίαγ, η ρώτησε τUς fi-είας αUτfjς εi' 8στι :nαρΟέι·οι;, Ι . 
. Μαι.αι.α, Χρον. 354:.1;:). Και έπi 'Ιουστινιανόϋ δΕ Σατορνϊvός τις άvαγκασ&είς ύπΟ της 
Θεοδ(δρας να ύπανδρευθfi τΊlν f}υγατέρα τfjς έταίρας ΧρυσομαλλοUς ccξυγκαταδαρβcΟν-
τfi νύμφη καi δια;τεπαρftενεuμέvην είίρΟJ\• εϊς τινα τών έπιτηδείων έξήνεγκεν δτι δη ούκ 
lirρηtoν γήμαι», Προκοπίοι•, 'Ανέ~δοτα17.36. 

') ΟΩ ' ' 
, . .ς ι .. Χ· εν Καρύστφ, Μάη], "Αλμαλη λiαλγάρων Θρι;!κης, 1\lεγίστυ, Παξοίς-
Εν Μακεδονίq. ό γαμβρός εδρίσκων παρ-&ένον niν νύμφην τΟ rlναγγέλλει δια πυροβο-
λισμiΟν. 

~, Φ. Φαρμιi, "Ο γάμος ,ταρ' "Ε.λλησι σ. 191. 
6

) Χρυσοστόμοι·, ΚατΟ: με{}υόντων (Migne, PG. 50' 44-t'. Κατό. τό 1578 έν-
Κ I '') < , ' - ' 
ωνιπο -ει '} εuωχια των γαμων δΕν διήρκει όλιγώτερον τ&ν πέντε 11 δκτcΟ ήμερ&ν. 

Κ. Διοβουvtωτου, Ό έορτασμ6ς τοϋ γάμου τοU Θεοδοσίου Ζυγομαλii .Εν Κωνσταντινου
~ό!,ε,ι ('~νάπλασις ,τ:όμ. ΑΕ'. (περίοδ. Δ'.) dριtl-. 4 σ. 6). ΚαL έν Κριlτη παλαιότεροv 
επι ~κτ:αημερΟΙ' διηρκει δ γάμος, rι. Βλαστοϊί, ~a γάμος έν Κφ'ιτη σ. 14:0. 
, ,. ') A.f!nιitrieωslcii, Ει'•χολόιιισ σ. 5. 'Ιδέαν τοϋ πώς έγίνετο κατ& τΟν μεσαίωνα ή 

,·ct':ΠtΛυσις _των στεφάνων παρέχουοι τα σιlμερον γινόμενα εν Βουρδουρίφ τής Πισιδίας. 
Κτ.. Ίατριδοv, "Ηftη~χα/, ε-&ιμα Εν 'Αναωλft, Ξενοφάνοuς τόμ. 3.200. 

~) Τούς στεφάνους, ο'ίηνες, Civ fίσαν της έκκλησίας, &νετί&εντο καlπάλιν εLς τ0γ· 
ναόν. είχεν άπο6έσει μετ:' εUχης εlς τΟν παστόν ό ίερεύς. "Ορα καl Ν. llοlι'του, Γα.-

Φ. Κοuκουλέ-Συμβολi) είς τό περί τοϋ γάμου παρά τοϊς Βυ'ςαντινοίς κειrάλαιον. 4t 

~ ' " λ ' ' ') κα'ι ~ τελετη' εληγε, κοσμήματα, φορέματα ,1 και επιπ α και σκευη •ι 

Καl ταίiτα μΕν κανονικώς. 

Αί διασκεδάσεις Ομως φαίνεται 5τι έξηκολού{}ουν καί μακρότερον χρό
νον, δεν είvαι δ~ δπερβολικU τιi Εν τοίς νεωτέροις ποιήμασι λεγόμενα περ1 
μηνιαίας διαρκείας τοϋ γάμου, 2) άφ' of.i καί ώρισμένοι συγγραφείς μά:ς όμι-
λοϋσι περl διαρκείας της χαράς έπl Ενα μfjνα 8) η έπl τριάκοντα καl έξ. 

ήμέρας-4). 

Τό δτι τρίμηνον διήρκει ό γάμος η Επl Bv Ετος είναι βέβαια· ποιητικiι 

άδεια 5)-

ΦΑΙΔΩΙΙ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ. 

μ11λια σύμβολα έν Λαογραφικοϊς συμμείκτοις τόμ. 2.235. 'Εν τφ ΕUχολο_γίφ μάλισ~α 
ύπάρχει καί εόχ1l είς λύοιν στεφάνων τfι δyδόη ήμέρq.. ,Τότε &σ:α?μ_:νοt ο,ι γονεί: το~; 
νεονύμφους ηϋχοντο οϋτω· «Δψη σας δ Κύριος. παιδια μου, απο της δροσου του ου· 

ρανοϋ καΙ.. ά;τΟ'" της πιότητος τf'ις γf'ις, και πλf'ιfiος σίτου, οϊνου καl έλαίου καi. &πα
παντός ό.γα{}οU». Α. Dinitriewskii, Εύχολόγια 44:~.494. 763.831.1017. Goar, Eucholog_ 

· , · · - ' π != - ' \ f'l' &πλ το- ~·ά 325.326. Ή Ε:πίλυσtς των στεφανων γινετ.αι· και νυν εν __ α.,.οις την uγι.οη\' ' ~ υ , -
μου ήμέραν, Εν Βουρδουρίφ δ8 της Πισιδίας τ1)ν νύκτα τf'ις Τ?ίτης πρΟς τ1)~ Τετά?την, 
Κλ. 'Ιατοι'δου, 'Ή{}η καL ε-&ιμα Εν 'Ανατολft, Ξενοφάνους τομ,. 3.206. Η διαλυσις 

τiΟν πα~τάδων γίνεται. σήμερον τΊ)ν όγδόην ήμέραν ε\' Κύπρφ_, Αϊ\~φ .και ~{ρ{μ~. 
'Εν Κρήτη μάλιστα Q.δονται καi :τάλΊν παστικό. Cfσματα, Π. Βι.αοτοιι, Ο γαμος εν 

Κρήτη σ. 141. . . _ 
1 ) Χρυσοστόμου, Είς 6πιστολ1lν πρΟς Έφεσίουςύπόμνημα Ι\', M1gne, PG. 62.14.ο· 
?) Άχιλληtς στίχ. 1189. 
3 ) Θι0~δώeου Σιουδίτου, Έπιστολαί, 'Επιστ. ΚΙ-Ι', l\iignc, PC. 99.1000. 
4 ) Γ. Φραντζij, Χρον. 425.1. 
'') Βασίλειος Διγενής 'Ακρίτας στίχ. 2283 (Εκδ. Α. Μηλιαράκη), Ήμπέριος Χαl 

:λ'!αργαρ(Ονα στίz. 523.526. 



ΜΟΛΥΒΔΙΝΑΙ ΒΟΥΛΛΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

~Αφ' Οτσυ έδημοσίεuσα τcΙς όλίγας έv τοίς Κρητικοίς Μουσείοις μολυ

':βδίνας βούλλα; ε!ς την Διε/Ινij Έφημερ(δα τijς Νομισμ. 'Αρχαιολογ(ας') 

,αι ε!ς τijν Byzant. Zeitschrift, 2) το Μουσείον Ήρακλε(ου aπέκτησε καi 

η\ς &κολού/Ιους &κόμη βούλλας. 

1) Εύρετ. Μουσε(οu άριιJ. β7. Πιν. Ι. 1 εκ δωρεiiς κ. Γ. Μιτσο
-.;άκι. Βοϋλλα καλώς διατηρημένη διαμ. 0,025. 'Έμπροσ/Ιεv εντος στεφάνου 
-<pυλλαδωτοϋ (couronne de feuillage) άετi>ς καc' ενώπιον στρέφων τljν 
:κεφαλfιν δεξια καi κρατών είς τΟ ·ράμφος Οφιv η τι παραπλήσιον, Εχων τdς 
:πτέρυγας άνυψουμέvας καl σχηματιζούσας , κύκλον· ύπεράvω τfjς κεφαλfjς 
"1tOU άστη ρ έπτάκτιν έντΟς -κύκλου. 

"Όπισθεν πάλιν έντΟς φυλλαδωτοϋ στεφάνου Εχει σταυρόσχημον μονο
Ύράφημα άναλυόμενον 'ίσως ε!ς ΜΑΝΟΥΗΛ, μολονότι λε(πει το Υ καi πε
. .ριττεύει τΟ έν τfi κορυφfl C. 

Ή βοίiλλα άνήκει, κατι\ τi]ν ταξινόμησιν τοϋ Schluιnbel'geι', ε!ς 
τ&ς άρχαιοτέρας σειρ&ς τfjς Βuζαντιακfiς σφραγιστικfiς, (6 αίώνσς) και είναι 
-τύπου γνωσrοϋ Εχονrος είς την μίαν Οψιν τΟν άετόν, καδ' Ον &νωτέρω 

-~ίπομεν τρόπον, καί είς την &λλην τΟ Ονομα τοU κατόχου κατι:Χ γενικiιν η 
~1ς σταυρόσχημον μονογράφημα 3). 

2) Εύρετ. 70. Πι ν. Ι. 2. Βοϋλλα άγορασ&είσα εκ Γόρτυνος. Ε!ναι τijς 
.αfiτijς σειρiiς καi χρονολογ(ας με τi]ν προηγουμένη ν, διαμ. 0,022. 'Η εμ

-προσ{Ηα Οψις δεν διατηρείται καλώς διακρίνεται ό άε!Ος μΕ τΟ:ς &νυψω. 

μένας και κυκλουμένας πτέρυγας στρε_φόμενος δεξιά· άμυδρώς- ~ποφαίνεται 
.:ι) ύπΕ:ρ τfιν κεφαλήν του άσεήρ. 

"Οπισaεν εvτος φυλλαδωτοίi στεφάνου βεβλαμμένου ύπάρχει το σταυρό
<J)(ημον μονογράφημα άναλυόμενον &σφαλώς ε!ς το ονομα ANTWNI~ τοϋ 

κτήτορος τοϋ βουλλωτηρ(ου. 

3) Εύρετ. 73, Πιν. Ι. 3. Μικρι\ καi παχεία βοίiλλα διαμ. 0,016 άγο-

1
) Χριοτ. &ρχαιότητες εκ Κρήτης εiς τόμ ΥΙ (1903) σελ 115-130 

2
) Ryz. Zeitschrift XVIII σελ. 176~18:1 μετα παρεν&έτου IΊί\'ακος. 

'ι) G. SchlUJnberger, Sίgillographie de l' Ε 111 piι·e Byzan tin, Pa1·is 1884 ρ. 86-tH 

Στεφ. Ξανftουδίδου-Μολύ-βδιναι βοϋλλαι εκ τfις Κρήτης. 43 

(ρασ8-είσα έκ Λύκτου. Μ' Ολην την σμικρότητά της, διατηρείται 6αυμασίως. 

Είς_ την μίαν Οψιν έvτΟς φυλλαδωτοU στεφανίσκου φέρει σταυρόσχημον 

μονογράφημα &ναλυόμενον ε!ς ΘΕΟΔWΡΟΥ. Ε!ς τi]ν <'iλλην οψιν δεν φα(. 

νεται στέφανΟς, &λλΟ: πάλιν σταυρόσχημον μονογράφημα τοϋ αύτοU Ονόμα

τος Θεοδώρόυ, &λλα με τι\ γράμματα όΗγον μεγαλύτερα καl παραλλάσσοντα 

·-μικρόν. 

~ο τύπος τών σφραγίδων αύτών είναι Επίσης έκ τών πρώτων αίώνων 

τi'jς Βυζαντ. σιγιλλογραφ(ας 1). 

4) Εύρετ. 74, Πιν. Ι. 4. Προέρχεται &πο το χωρ(ον Ίvι (&ρχ. 'Ίνα

tος η Άρκαδ(α) &γορασ/Ιείσα, διαμ. 0,022. Ε!ς τljν μίαν οψιν Ι!χει εντος 

·<ιτεφάνου φυλλαδωτοίi μέγα μονογράφημα βεβλαμμένον κατα το δεξιον μέ

'ρος καl δυσξύμβλητον, όμοιάζον προς το εν Sigillogl'. σελ. 85 πρώτον 

τijς δευτέρας σειρiiς. 

'Όπισ/Ιεν ε!ς τρείς γραμμι\ς φέρει +- K·OV:By-TOh i]τοι Ιικούβιτοv 

η &κου6lτωv. Ε!ναι ή παλαιοτάτη τών βουλλών τό'>ν Έξκουβ(των, στρατιω

τικοί; τάγματος τijς σωμ.ατοφυλακflς του Βασιλέως, καl &.νήκει είς σπανιω

τάτην σειράν 2). 

5) Εύρετ. 108. Πιν. Ι 5. 'Εκ δωρεiiς κ. Γ. Μιτσοτάκι άγοράσαντος 

-αύτfιν έν Χανίοις, διαμ. 0,02. Διατηρείται καλώς. 

''Έμπροσ-3-εν ~χει τfιν Θεοτόκον δv{Ηαν κρατοϋσαν είς τΟν &ριστερΟν 

ι.βραχίονα τΟν ΧριστΟν π~ίδα· Εκατέρω-θ-εν σrαυρός. 'Όπισ8εν σταυρόσχημον 
-μονογράφημα άναλυόμενον άσφαλώς εΙς ΠΛΑ TW Ν (η Πλάτωνος). 

Ό tύπος άνάγεται ε!ς τοvς πρώτους α!ώνας τijς Βυζαvτ. σιγιλλογραφ(ας')· 

6) Εύρετ. 75, Πιν. Ι. 6. Λεπτi] βοϋλλα εξ &γνώστου τijς Κρήτης τό

=:που ·αγορασθείσα ύπΟ τοϋ Μουσείου, διαμ. 0,021. 

Έμπροσ/Ιεν εvτος λεπτοϋ κύκλου φέρει Ά γγελον ορ/Ιιον μεγαλο · 

.πτέρυγον (τον Άρχάγγελον Μιχαi]λ) κρατοίiντα εv τjj &ριστερ~ σφαϊραν· 

-δι& της δεξιάς ftα έκράτει σκfiπτρον· πέριξ ύπ~ρχον γράμματα, Εξ ών έσcό · 

'~η σαν μόνον τα τfiς δεξιάς πλευρiiς OACWMA τοc. CH Οψις αϋτη της 
βούλλας ε!ναι βεβλαμμένη. 

"Όπισ3εν έντΟς κομψσίi κοκκιδωrοϋ κύκλου ύπάρχουσιν είς Εξ γραμμΟ:ς 

'Κ€ 80-ΜΙΧΑΗΛ-ΔΙCΥΠΑΤ- SCTP ... ΓWTW- .ΙΑΝ ... J]τοι Θεοτόκε 
Βοή/Ιει Μιχαi]λ Δισυπάτφ καl Στρατηγφ τii> .... 

'Η άπεικόνισις τοϋ Άρχαγyέλου Μιχα/ιλ ε!ς τaς Βuζαντ. βούλλας είναι 

1 ) Sigillog1·. p. 85. 
s) Αύrόfi-ι σελ. 345-346. 
"} Sigillogι•. σελ. 86. 



44 Στεφ. Ξαν6ουδίδου--~1ολύβδιναι βοϋλλαι έκ της Κρήτης._ 

" - _ο. ~ 1) " ~ " ' ' "' Μ 'λ • ' ' εκ των συ\ιηuεστατων, αφ ου και το ονομα ιχαη ηtο κοινοτατον τotFt<· 

και συνήίtως ό κάτοχος τοϋ J:iουλλωτηρίοu άπεικόνιζεν έν αύτ<$ τΟν όμώνυ

μον ο Α γιον. Ή χλησις 'Ασώματος εϊς τος βούλλας μοl είναι άγνωστος άλ

λσ3εν. ΤΟ άξίωμα τοϋ Uπάτου fιro τών τιμιωτάτων κατ' άρχ&ς (''Ύπατος, 

άπό eΥπάτων) καl εδρίσκεται συχν& κατ& tD'Uς πρώτους μάλιστα αίώνας:-_ 

τijς Βυζαντ. σιγιλλογραφ(ας, 2) κατόπιν &ποβάλλει τi]ν σπουδαιότητα, καl· 
' '"λλν'1 Τ'δ' • λJ" ' 8) σuνευρισκεται μετ α ω τι τ .ων. ο ισυπατος ειναι πο .φ σπανιωτερον ·-

Το επώνυμον τοϋ κτήτορος της βούλλας δον άναγινώσκεται ί!νεκα Ι)λάβης• 

1jτο βραχύ, 'ίσως τρισύλλαβον π. χ. Γιανiiς, Λιανiiς η τι δμοιον. 

~Η βοϋλλα 'ίσως άνήκει είς τΟν 10 η 11 αίώνα. 

7) Εuρετ. 97, Πιν. Ι. 7. Λαμπριl καl σημαντικωτάτη βοίίλλα άρισταc 

διατηρημένη εύρεflείσα είς τΟ έν τοίς Ε:ρειπίοις τflς Κνωσοϋ κτημά του ύπό

τοίί ϊατροίί κ.' Α ντων(ου Τσακίρη καl δωρηιJείσα ε1ς το Μουσείοv- ~ιαμ. 0,031. 
'ΈμπροσιJεν εντος κομψοϋ φυλλαδωτοίί στεφάνου ~χει προτομi]ν καt 

Ενώπιον τσϋ 'Αποστόλου Τίτου και έκατέρωftεν αύτοϋ κιονηδΟν τα γράμ--

ο 

ματ α Α 

ΓΙ 

ο 

c 
στέφανον. 

τ 

το 

c 

Ό ο Α γιος νεαρος καΙ βραχυπώγων φορεί άρχιερατι

κi]ν στολήν, καl διu μεν τijς δεξιaς εf!λοyεί, εν δe τfi, 

άριστερ~ κρατεί προ τοίί στήιJους διάλιιJον Εf!αγγέλιον· 

περl τήν κεφαλην Εχει τ·Οv κυχλικΟν κοκκιδωτΟν φωτο-

'Όπισ8εν είς μΕν την κεντρικfιν χώραν έντΟς κύκλου κοκκωτοϋ ύπάρ-·· 

χει σταυρόσχημον μονογράφημα άναλυόμενον άσφαλώς εϊς ΑΝΔΡΕΑΝ, εϊς: 

δΕ τΟ περιφερικΟν μέρος, έντΟς μεγάλου κοκκωτοϋ κύκλου, φέρει πέριξ: 

.ΡΗτΗCΠΡΟΕ[Δ]ΡοΝΧΡΙCτ6CWΖ[ΟΙC], !]τοι Άνδρέαν Κρήτης Πρό. 

εδρον, Χριστέ, σώζοις. Το μονογράφημα δηλ. μετιl τfjς άλλης επιγραφijς 

άποτελοίίσι δωδεκασύλλαβον lαμβικον στίχον. 

Ή βοiίλλα προέρχεται άπο Πρόεδρον (!]τοι Μητροπολrτην) Κρήτης,. 

Είναι γνωστΟν Εκ πολλών παραδειγμάτων, δη συχνU είς τας βούλλας oi. 

~Αρχιερείς καλοϋνται Πρόεδροι, μέ λέ;ιν δηλ. σύντομον καl εύκόλως προσ-. 

αρμοζομένην εϊς τος μετρικaς επιγραφάς 4). 

1
) Λύω1tι σελ. 22, κιιi Κωι•αrαJ•ιό-ι:ουυοv είς Διε'δν. Έφη μ. Νομισμ. Ί\ρχαιολ. εtς-_ 

τόμοι•ς 1902 ΗΙ07 (Ι•;ύρετήριον τοU τόμου 1907 σελ. 84-85). 
2 } SigiJlogl'. 475 έξ. 
3 ) ΑύτΜ)ι σελ. 482. 
") Sigillogr. p. 40-~. Πρβ. Διεft1•. -Εφημ. Χομισμ. 'Αρχαιολ. Χ (190ί) σελ. 93.ι

Οπου άναγρc.ί.φονται U;τό τοU κ. Κωνστα\'τοπούλλοu πολuάριtlμοι βούΗαι Ηροέδρωv

χαi. Ι Ιρωτοπροέδρων Εκκλησιών. 
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Γεη•ιicαι άμέσως τΟ έρώτημα χαl τΟ πρόβλημα τίνος έποχfjς είναι 1') 
rflοίίλλα, καl ποίος ό πρόεδρος Μηtροπολ(της Κρήτης ό κάτοχος τοiί βουλ
... λωτηρίου. "Η πρώτη σκέψις, ώς είναι φυσιχόν, φέρεται είς τΟν διάσημον 

, Ανδρέαν Κρήτης τον 'ΙεροσολΙΙμίτην, τον ~ξοχον έκκλησιαστικον ρήτορα, 

ύμνογράφον καl εδρέτην τώv Κανόνων. Γνωρίζομεν, Οτι έγεννή&η έν Δα
·μασκc'ρ περί τΟ 650, Οτι έκάρη μοναχΟς έν "Ιεροσολύμοις, Οπου διέτριψεν 
·iπt ποlιύ, έξ ού καί τΟ Επώνυμον Ίεροσολυμίτηζ, καt Οτι άπεστάλη ύπΟ 
τοϋ πατριάρχου tlεροσολύμων Θεοδώρου άνrιπρόσωπος αύτοϋ είς Κων
--σtαντινούπολιν είς την ς I ΟΙ.κουμενικfίν σύνοδό ν ύπΟ τΟν τίτλον Τοπο
τηρητοϋ τοϋ ~Αποστολικού 8ρόνου "Ιεροσολύμων, καt Οτι -δστερον προ

.εχειρ(σιJη διάκονος καi 'ΑρχιεΠίσκοπος Γόρτυνος, (Μητροπολttης Κρήτης), 
1"' 1 1 .. 7 26 1} Ε" " 1 

' ι::ι e 'Α δ ' ' ' .-""ησας μεχρι που του . ιναι επισης γνωστον οτι ο ν ρεας ετιμη-

σεν εξόχως τον πρώτον Έπtσκοπον Κρήτης Άπόστολον τίτον γράψας τον 
-.βίον και Εγκώμιον αύτοϋ, καt Εκ τούτου καλώς Εξ-ηγείται ή άπεικόνισις 
τοϋ πάτρωνος τfις νήσου 'Αποστόλου εtς τfιν βοϋλλαν τοϋ μετα Εξ αίiί>

νας διαδόχου tου καl uμνητοϋ. 

'Αλλι'ι γνωρ(σματά τι να καΙ χαρακτijρες τijς βούλλας, !]το ι η λεπtότης 
~α ι Επιμέλεια της Εργασίας είς την άπεικόνισιν τοϋ CA γ ίου και είς τα γράμ
-ματα, καΙ δη το ~μμετρον τijς επιγραφης καl ό τίτλος τοϋ Προέδρου δυσ
ccκόλως συμβιβάζονται προς την εποχi]ν τοίί uμνογράφου 'Ανδρέου Κρή
της κατιl τον 7 καΙ 8 αϊώνα. Ό σεβασμιώtατος καιJολ. Έπtσκοπος ΆΙJη
vών Louis Petit καl ό γηραιος εμπειρογνώμων κ. Sorlin Dorigny 
tδόντες καl μελετήσαντες τΟ γύψινον Εκμαγεiον τfίς βούλλας φρονοϋJιν, 
-Ότι δύσκολον εlναι ν' &ποδο3fι εί; τΟν πρώτον , Αvδρέαν, και μάλλον πι Μ 

-σtεύουσιν δτι (}' άνήκn εϊς άλλον Πρόεδρον Κρήτης τijς εποχης τcον Κο· 
'j.lνην.'ί\ν η εlς τον 12 η 13 αϊώνα. Ό σεβ. Petit μοl γράφει δτι μεταξiι 
τοϋ 849 -1214 γνωρtζει ,α ονόματα 21 μητροπολιτών Κρήτης, &λλ' οf>· 
·δεlς·είναι ~Ανδρέας μεταξU αύτών, καl δια τοϋτο θεωρεί πιδανfιν τfιν yνώ
μην τοίί κ. Sorlin Dorigny, δτι 1ι βοϋλλα &ρμόζει νι! τεdii περl to 1250 
-1280, ητοι Επl ένετοκρατίας, Οtε δSν Επετρέπεtο μέν, ώς γνωστόν, η 
.παραμονi] 'ΟριJοδόξων 'Αρχιερέων εν τii νήσφ, ύπijρχον δμως τιτουλά
\>ιοι Πρόεδροι Κρrιτης tοπο3ετημένο\. εϊς άλλας μηtροπόλεις εκτος τijς νή
σου. Τοιούτων Προέδρων Κρήτης λέγει ό σεβ. Petit γνωρίζομεν δλίγα 
<όv-όματα, άλλα και πάλιν οϋδένα Άνδρέαν μεταξiι αύτών Επt τοϋ παρόντος. 

'Υ πάρχουσιν δμω; &ντι11έτω; άι.λοι λόγοι καl χαρακτijρες tiiς βούλλας 

ι) Cornelii, Creta sacra, Veneziis 1755 Ι. σελ. 201-20::'., Krωnbacher, Byzant. 
-Litteratur~ σελ. 165 και 673. 
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συνηγοροϋντες UπΕρ τfjς &ναγωγfjς της είς τΟν 7-8 α ίών α, καl Επομένως: 
είς τΟν πρώτον καl μόνον γνωστΌν 'Ανδρέαν Κρήτης. 

'Εν πρώτοις πρέπει να ληφ3fί οπ' όψιν δη η βοίίλλα εόρέ{}η ε!ς_ 
Κ.νωσόν, πόλιν μη Uπάρχουσαν πλέον κατCι τfιν δεuτέραν Βuζαντιακfιν έπο
χfιν (961-1204) οΜε τljν μετ<'< τι:ιίίτα Ένεωκρατίαν, επίσης ο{ιδε κατ<'< την

Άραβικi)ν κατοχljν (824- 960), καl ~νεκα τούτου θεωρώ άπί3ανον νι\ 

εδρίσκεtο βοϋλλα είς τα άοίκηrα έρ-είπια Κνωσοίi κατ' αύτdς τ&ς έποχάς~-

"Επειτα δεν μοίί φαίνεται πιθανον Πρόεδρος Κρήτης διοικών ι'iλλον· 

-&ρόνον έκτΟς τfίς νήσου νd Βχη είς τΟ βουλλωτήριόv του μόνον Κρητικ&-: 

σύμβολα, 11τοι τΟν πάτρωνα τfjς -νήσου και τΟν Κρητικόν του τίτλον, χωρlς_ 
ν& άναγράφu τίποτε έκ τοϋ {}ρόνaυ, Εξ ofj κατ~ ούσίαν Εζη καl συνετηρείτο, 

καl -.α στέλλυ μολυβδόβσυλλον ε!ς Κρήτην· προς ποίον καl προς τί, άφ' oi'i· 
, δ ' • λ' δ δ ' ' , ου εμιαν ειχε π εον ικαιο οσιαν πραγματικην εν τfi νήσφ; 

Π_ρΟς τούτοις δ φυλλαδωτδς σιέφαvος ό περιβάλλων την είκόνα τοϋ, 
'Αγίου τίτου, μσι παρετήρησεν ό φίλος συνάδελφος κ. Κωνσταντόπουλλος. 
τοϋ νομισμ. Μουσείου Άδηνών, παρατηρώ δΕ καl έycb ό "ίδιος, δτι εύρίσκε

ται μόνον άπΟ τοϋ VI~IX αίώνος, και Οτι κατόπιν Εκφυλλίζεται κα1 
καταντQ: κύκλος κοκκιδωτός η dπλοϋς γραμμικός ι). 

"Ακόμη ό τύπος τών βουλλών τών έχουσών είς την μίαν Οψιν είκόνα: 
<Αγίου η τής Θεοτόκου καl ε!ς τljν ι'iλλην σταυρικον μονογράφημα περι
έχον τό Ονομα τοϋ κτήτορος, ώς έν τfί προΚειμένη βούλλ~, είναι μf:ν κοινός: 
κατ& τοiις πρώτους αίώνας τi]ς Βuζαντ. σιγιλλογραφίας, Εν φ κατόπιν γίνε~ 
ται σπανιώτ~ρος η Εκλείπει' 2). 

Τό λεπτΟν της έργασίας και τό εμμετρον της έπιγραφijς, τα όποiα 
προ πολλοίί δ Mordtmann καl δ Schlumberger θεωροίίσιν rος γνω
ρίσματα καl χαρακτήρας τής εποχής τών Κομνηνών, πιθανον νa μη στη

ρίζωνται έπl άσφαλών δεδοιιένων, να λαν3άνωσι δΕ άκόμη ήμdς α'ί πραγμα~ 

τικαι βάσεις προς άκριβij χρονολογικl]ν κατάταξιν, τα πιστευόμενα δε rος 

χαρακτηριστικ& τών νεωτέρων έποχων, fίτοι τΟ έπιμελSς της έργασίας και. 

τΟ κομψότερον τών γραμμάτων σχi]μα ν& χρονολοyοϋνται άπΟ παλαιοτέ-. 

ρω ν Εποχών .. Και ό κ. Κωνσταντόπουλλος φρονεί" Ο τι δΕν είναι μέχρι τοϋδε 

έπαρκη τα τε&έντα γνωρίσματα δια .. την χρονολογικfιν &κρίβειαν, και δ τι 

προς τοuτο χρειάζεται συστηματικlj εργασία, και δη ή συλλογlj και μελέτη 
τών σφραγίδων τών &νηκουσών είς πρόσωπα γνωστ& έξ άλλων πηγών,. 

καl η μεθοδικi] σύγκρισις τούτων προς τaς ι'iλλας τaς παλλάς ι'iνευ τijς 

1
1 Πρβλ. Κωvσrαvτόπουλλον εl.ς "Ημερολ. Μεγ. ~Ελλάδος Γ. Δροσίνη 1925 σελ. !43 ... 

') Sigillogr. p. 80 iξης 
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έργασίας ~αύτης ή κατάταξις fid είναι πάντοτε &βεβαία καl έπισφαλής. 

Δι& τοUς άνωτέρω λόγοι•ς άποκλίνω μdi.λον ύπΕρ τη; γνώμης, Οτι η, 

βσίίλλα &νήκει ε!ς αίιτον τον διάσημον Άνδρέαν Κρήτης τον <ΙερQσολυ

μίτην. 'Αλλ& καl έι1ν Εξ άπαvτος επρεπε να δεχ&ώμεν μετ& τών &νωτέρω 

Βυζαντιολόγων 5τι ή βοuλλα φέρει άσφαλείς χαρακτήρας του 12 η 13· 

αίώνος, τότε, ϊνα συμβιβασ3r'Οσι και τα έν αύtfi παλαιότερα χαρακτηριστικά, 

ητοι ό φuλλαδωτΟς στέ(pανος, τΟ μονογράφημα και ό γενικΟς τύπος τfίς

βούλλας, πρέπει να ύποfl-έσωμεν Οτι ό νεώτερος κάτοχος της βούλλας._ 

Πρόεδρος Κρήτης 'Ανδρέας (σ15 το ον ο μα δεν ει1ρέ3η άκόμη) άντέγραψεν 

έκ τfiς παλαιάς βούλλας τοί\ πριbτου 'Ανδρέου την είκόνα τοϋ ~Αγίου, τΟν 

φυλλαδωτΟν στέφανον καl τΟ σταυρικΟν μονογράφημα τοϋ δνόματοg, προσ-

έ8ηκε δε τfιν Εμμετρον έπιγραφην καl έχάραξε κατ& τα άλλα τΟ βουλλω · 

τήριον κατ& τfιv τεχvοτροπίαν τfiς έποχi]ς του, f1τόι nlν έποχην τώv-

Κσμνηνών η την dρχην τfjς Ενετοκρατίας. 

ΤΟ Μουσείον (Ηρακλείου κατέχει άκόμη καl τΟς δύο &κολού8ους ένε

τικας βούλλας, τιiς Οποίας έπt τfi εύκαφίq. ταύτη κρίνομεν καλόν νό·· 

δημοσιεύσω μεν. 

8) Εuρετ. 94, Πιν. Ι. 8. Βοuλλα Δουκος Ένετίας ει1ρε3είσα κατ<'< τ&·· 

1912 είς τfιν &νατολικfιν παραλίαν τοϋ cΗρακλείου την ύπΟ τών Ένετών'· 

λεγομένην Sabionaι·a ('Αμμουδιά)· διαμ. 0,043. Διατηρείται καλώς πλi)v

συμπιέσεως κατα _την περιφέρειαν, έξ ής fιφανίσ~ησαν έν μέρει τα κατ~ 

την περιφέρειαν τής κυρίας οψεως γράμματα. <Η βοuλλα ~χει μεγάλην 

Ομοιότητα πρΟς τfιν πρΟ έτών δημοσιευ8είσαν όπ' Εμοϋ βοϋλλαν τοϋ ΔουκΟς 

Άντωνίου Βενέρη 1
). 

"Εμπροσ3εν εικονίζεται ε!ς προέχον ~κτυπον δεξιa δ Εύαγγελιστi]ς. 

Μάρκος κατ' ένώπιον μΕ φωτοστέφανον κοκκωτΟν περι την κεφαλfιν ίστά~-~ 

μεν ο ς πρδ θρόνου πολυτελοίiς, καl διa μεν τijς δεξιάς κρατεί το vexill um. 
... • Α Ίιf , δ ' ~' - " - ~ 1 , "ν ' του ft..γ. 1" αρκου, ια vε της αρισtερας κρατει κυκr.ικον τι α τικειμενον 

(συνήθως &λλαχσϋ κρατεί Εύαγγέλιον). 'Αριστερa tσταται εστραμμένος προς._ 

τον Εύαyγελιστljν _δ Δοuξ 'Ανδρέας Κονταρijνος εν eπισήμφ στολίi καic. 

με πίλον κυ\ινδρικον &πτόμενσς η λαμβάνων το λάβαρον τής <Ενετ(ας: 

παρα τοϋ πάτρωνος Εύαyγελιστοϋ. Πέριξ ύποφαίνονται μόνον Ολίγα γράμ· 

ματα ANDR .... CONT .... 'Όπισ/}εν τοίί Εύαγγελιστοίί θιl όπijρχό•~ 

ποτε τa συνήθη SMARCVS V6N. 

ι) Διε{}\'. '~φημ. Νομισμ. Άρχαιuλ. τόμ VI (1993) σελ. 128 -129. 
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Ή Ιiλλη πλευρα διατηρείται καλώς φέρουσα εlς μεγάλα ~κτυπα 

γράμματα εlς πέντε σειράς . ~ . ANDR8AS- CONTAR8N'-[D]8ΙGRA 

DV ι. V8N8TIA'-8 1 Τ: Cl /, Ίjtοι Andreas Oontarenns Dei gratia 
Dιιχ Venetiarωn et caetera, δηλ. τα συνή/Ιη Croatie, Dalωatie, 
Doωinns qιiarte paι·tis et diωidii totiιιs Iωpeι-ii Rωnanie. 

Ό 'Ανδρέας Κονταρηνος ό κάτοχος τοϋ βουλλωτηρίου εχρημάτισε 

Δόγης Ένετίας &πο 1368~1382. Ή βοϋλλα lla f]σφάλιζεν ~γγραφον στα· 
λsν προς τον Δοϋκα Κρήτης η ίiλλην τινα 'Αρχήν 1). 

9) Εuρετ. 107, Πιν. Ι. 9. Βοϋλλα τοϋ Δουκος Ένετίας Άντωνίου 

f'ριμάνη άγορασitεϊσα δπΟ τοϋ κ. Γεωρ. ΜιtJοτάκL Εν Χανίοις καl δωρη

Ι!είσα εΙς το Μουσείον. Είναι μικροτέρα της ίiλλης ~χουσα διαμ. 0,034. 

-άλλι:Χ. παχυτέρα. Διατηρείται καλώς .. 
"Έμπροσftεν είκονίζεται 'tστάμενος άριστερι:Χ Εν κατατομfι ό ~Αγιος 

Μdρκσς εχων είς τfιν κεφαλfιν }ιωνικl)ν τιάραν καl πέριξ φωτοστέφανον, 

κρατών τΟ vexilluιn, τΟ Οποίον παραδίδει εlς τΟν δεξιιΧ ίστάμενον κ.αl 

πρΟν τΟν Εύαγγελιστην βλέποντα Δοϋκα Γριμάνην φοροϋντα την 6πί

-σημον στολην και τΟ ΔουκικΟν κέρας είς την κεφαλήν. Και Οπισ3εν. μf:ν τvϋ 

'Αγίου εϋρηνται κατακορύφως τα γράμματα SMVENET, Ίjτοι Sanctus 
Marcιιs Venet.ιιs, δπωiίεν δε τοϋ Δουκος ANTGRIMAN Ίjτοι Antotιins 

<Grinιanιιs. 

Είς την όπισ{Ηαν Οψιν έντΟς κοκκιδωτού κύκλου είς πέντε γρ~μι.ιΟ:ς 

δπάρχουσι ANTONIVS- GRIMANVS -DEIGRADVX- VENEτiAR- ETC 

=Antoniιιs Gι-iωanιιs Dei g1·atia Dux Ven€tiarιιω et caeteι·a. 
Ό 'Αντώνιος Γριμάνης εχρημάτισε Δόγης κατα το 1521-1524. Το 

μολυβδόβουλλοv ~γγραφον Μ ~στειλε προς τον Ρέκτωρα Χαν(ων η aλλην 

τι να 'Αρχηv έκεί. 

Καl ή παράστασις τijς κυρίας Οψεως καl τα γράμματα διακρίνονται 

δια την λαμπρ&ν καl καλλιτεχνικfιν έργασίσv, συμφώνως πρός την πρόοδον 

των καλ&ν τεχνών κατ α η1ν έποyη1' αύτην έν 'Ι tαλί<t. 

'Εν 'Ηρακλέίφ Κρι}της κατ' 'Απρίλιον 1925 

ΣΤΕΦ. ΞΑΝΘΟΥC>ΙΔΗΣ 

1 ) Περi τοϋ ΔουκΟς τούτου καl τών νομισμάτων του Ί.δε Λτ. Papadoρoli, Le 
111onete cli νenezia, 1893 σελ. 205-208-Πιν. ΧΙΙ. Όμοίας βούλλας διαφόρων Δο· 
γών ιδ. αύtόθι σελο 79, 88, 100, 188, 274, 292. 
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ΚΟΣΜΑ ΒΕΣτΙΤΩΡΟΣ 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΙΣ ΊΉΝ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΝ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ 

ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΌΜΟΥ 

Περl τοϋ βίου καl η'Ον Εργων τοϋ Κοσμά Βεστ:ίτωρος έλαχίστας Εχο

μεν εΙδήσεις καi ταύτας ώς τα πολλa έσφαλμένας. 1) Νομίζουσι συνήθως: 

Οτι ό Κοσμάς Βεσrίτωρ, έκτΟς τοϋ έγκοJμίου είς τοUς δικαίους Ίωακεlμ 

καl .~ Ανναν, δπερ' Εχει έκδοίtfί τύποις, 2) Εχει γράψει Ε τι λόγον έγκωμια-

στικΟv είς τΟν προφήτην Ζαχαρίαν, τΟν πατέρα τοϋ Προδρόμου, καl 

Εγκώμιον είς την άνακομιδην τοϋ λειψάνου τοϋ 'Ιωάννου Χρυσοστόμου. 3), 

'Εκ τfjς μελέτης ομως τών καταλόγων τών χειρογράφων διαφόρων βιβλιο

~ηκών καί τινων χειρογράφων, περιεχόντων καl Εργα τοϋ Κοσμd τοϋ· 

Βεστίτωρος, προκύπτει Οτι ο-δτος Εχει γρ-άψει δύο έγκωμιαστικοUς λόγους: 

είς τΟν Ζαχαρίαν 4) καl πέντε Εγκώμια εlς την άνακομιδi)ν τοϋ λειψάνου· 

1
) ·cave, Sript. eccl. hist. Lit. Dis. Ι σ. 6.-Ceillier, Hist. gener. aut. sacr. et. 

ecc!. ΧΙΧ σ. 558-9.-Fabricius-Harles, VII. 457 Χ 221. 255. 344.~Lalonq, 
Bibl. sacr. Il 687.-0udin, De script. eccl. ΙΙ 400 πρβλ. καΙ Migne, Patr. gr. 106-
σ. 1003 Κρουμβά.χερ-ΣωτηριάδΟυ, Ίστ. βuζ. λογοτ. τόμ. Α' σ. 337. 

2
) Έξεδό{}η τΟ πρώτον ύπΟ τοϋ Ballerini, Sylloge monumentorum 2, 660-685 •. 

("Εν Ρώμυ 1856) &.νετuπώ{}η δε παρα Migne Patr. gr. 106, 1005-1012. ΤΟ Εγκώ
μιον τοϋτο, Οπερ &.ναφέρει καί ό Φαβρίκιος (Fabricius-Harles, Χ. ~53), εϋρηται Εν 

πλείστοις χειρογράφοις. Οϋτω, ίνα μ1) άναφέρω πάντα, Εν κώδικι "Α{}ηνών 217 (φ.163α),. 
Ζαγσρaς 13 (φ. 61α), 16 (φ. 53α), Laud. ΧΧΧΙΙΙ, 82 (πρβλ. κατάλ. Co.,e) Bord. (πρβλ. 
κατάλ. Κυρίλλου τόμ. Α' σ.127) και έν πολλοίς τού άγ. "Ορους (πρj)λ. ?'ατάλ. Σ •. 
Λάμπρου). Καl ό Συναξαριστiις δε σημειοί (σ. 27 Εκδ. 1868) -.:Είς τi}ν σημερινi)ν j.ινή

μην τών άγίων Θεοπατόρων Εγκώμιον έχει Κοσμaς ό Βεστίτωρ, oU ή άρχη α'Η χ{}ές ti'jς 
Θεοτόκοuι σώζεται έν τfι μονi] Λαύρας, Βατοπαιδίου, 'Ιβήρων καί Διονυσίου», 

ιι) Πρβλ. τfιν άνωτέρω έν σημ. 1. παρατε{}εϊσαν φιλολογίαν. 'Εν τψ καταλόγφ. 

τοϋ Coxe (in Misc. VII, 1) άναφέρεται τοϋ Κοσμa Βεστίτωρος ιιCanon in Theo
phania», άποδίδεται δε ύπό τινων τφ ήμετέQφ Κοσμg καί λόγGς είς τα Θεοφάνεια (πρβλ. 
ίδίq; Oμdin έν. άν.), δν δμως δεν εύρίσκομεν έν τοίς καταλόγοις των χειρογράφων
ούδ' άλλως πως μαρτυρούμενον. 

"') Έν κώδικι 16 τijς βιβλιο{}ήκης Ζαγορt'iς εϋρηται ιιΛόγος έγκωμιαστικΟς είς τΟν 
&γιον προφήτην Ζαχαρίαν, τΟν πατέρα τοίί προδρόμου καl βαπτιστοϋ "Ιωάννου~ (--ρ. lα}
καl ιιΛόγος δεύτερος εlς τΟν &γιον προφήτην Ζαχαρίανο (φ. 5β). Καl ό Σuναξαριστiις 
παρατηρεί (ffν. ι:iν. σ. 18) αΣημείωσαι δτι είς τΟν άγιον τούτον Ζαχαρίαν λόγον πανη
γυρικΟν έχει Κοσμι'iς Βεστίτωρ σωζόμενον έν τij μεγίσηι Λαύρq;, Εν τΌ μονft τού Παν

τοκράτορας καί Εν τίj τοϋ Διονυσίου, οiϊ ή άρχη «Ώς χρυσοϋν -8-uμιατ:ήριονJJ. ·ο αiιτΟς. 
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τοϋ 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, έκtΟς τfiς βιογραφίας τοϋ αύτοϋ 1). 

'Εν τij) ~π' &ριθμον 231 χειρογράφφ τfjς έν 'Αθήναις sθνικfjς βιβλιο

θήκης &πο φύλλου 360α-379β εόρίσκομεν τa πέντε sγκώμια τοϋ Κοσμά 

Βεστίτωρος εΙς τfιν άνακομιδijν του λειψάνου τοϋ 'Ιωάννου τοϋ Χρυσο

στόμου ώς dκολού{}ως· 

1. (φ. 360α-362β) «Κοομίi Βεστijρος lγκώμιον εiς τlιν &νακομιΜ;ν τοv 

λειψάνου τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών Ίωά1ινου τοϋ Χρυοοσrόμου. 

Εύλόγηοον πάτερ». 

'"'Αρχ. Δεϋτε άκούοατε και διηγήσομαι υμιν 

2. (φ. 362β-367α) «Tov α~τοv Κοομίi Βεοτijρος εiς τι)ν δ.νακομιδη,, τοϋ 

λειψάνου τοϋ ίεροϋ καl {}είου ~Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. Έγκώμ·οv 

δεύτερον, ΕVλόγηοον πάτερ». 

~ Αρχ. Πάλιν ό Χρυσόστομος είς μνήμην δικαιοσύνης έιοιμότατος και πάλιν 

έγch προπετf;ς 

3. (φ. 367α-370β) «Κοσμίi Βεστijρος εiς τljν δ.νακομιδi;ν τοv λειψάνου 

τοiί ίεροϋ καl θείου 'Ιωάννου τοiί Χρυσοστόμου. Εύλόγησον πάτερ». 

''Αρχ. Σήμερον ή του όνειδισfJέντος διd Χριστδν παγκόσμιος επιτελείται: 

πανήγυρις 

4. (φ. 370β-376β) «Κοσμa Βεοτf;ρος lγκώμιον εiς τiιν δ.νακομιδ!jv τοϋ 

έν άγίοις παιρός Ίωάηιοv τοϊί Χρυσοστόμου καl περl τοϋ άπολογητικοϋ

τοiί βασιλέως εκ προαώπου τiJς έαυτοϋ μητρός και παντός του πΑή-

είς τΟν αύτόν, oi'i ή άρχή ιι:Μίιστα τών άρρήτων ίερουργημάτων•· σώζεται Εν τfi μονfi 

τf'ίi Διονυσίου, Βατοπαιδίοu, 'Ιβήρων καt Λαύρας». Τόν τελευταίον τούτον, δ ν ι:iνα
φέρει καi ό Φαβρίκιος {έ"ν ι:iν. Χ, 344) εύρίσκομεν καi έν πολλοίς άλλοις κώδιξ ι (πρβλ. 
ηlν ανωτέρω παρατε-bετσαν φιλολογίαν καί ετι κώδικα ύπ' dρι{}μΟν 13 τfις ΜuτιλfιΜ 

νης (λlαυρογ. βιβλ. παραρ. τοϋ Ι~' τόμ. τοϋ φιλ. συλ. "Κωνσταντ.) καί Baroc. 
CCXXXIV, 1 (πρβλ. κατάλ. Coxe). 'Εν κώδικι 60,1 τών Ίεροσολύμων εϋρηται "Κοσμa 
Βεστίτωρος λόγος έγκωμιαστικΟς Ζαχαρίοu ο-δ ή άρχή «Πού τόν πρό τούτου λόγον'' 

(Παπαδοπούλοt• Κεραμέως, "!εροσολ. βιβλ. τόμ. Β'). Έόv ή &νωτέρω μαρτυρία εί·νs 

άκριβής, τότε πρέπει νd δεχ6ώμεν Οτι ό Κοσμάς Βεστίτωρ είχε γράψει τρείς Εγκω~ 
μιrιστικοiις λόγους είς τΟν Ζαχαρί~ν. τΟν πατέρα τοϋ Προδρόμου. 

1
) Ή βιογραφ'α αϋτη, ητις είνε διάφορος τών εγκωμίων είς τiιν άvοκομιδi}ν τοίι 

λειψάνου τοϋ 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, περιέχε.ται έκτΟς τοϋ κώδικος Par. gr. 1454 
(φ 168-171) (Κρουμβάχερ·Σωτηριάδου, 'Ιστ. βυζ. λογ. τόμ. Α' σ. 337) Καi τού Ά6η
~α'ίκοίi 226 (Εν τέλει) ( Ohr.Baur, S. Jean Ghι·ysostome et ses ocuvι'ΘS dans l'hist. 
Litt. σ. 52) έν Escur. Υ·11·6 (πρβλ. κατάλ. Miller σ. 273) Ζαγσρaς 16 (φ. 172α) 
'Ά{}ωνος 3762, ιγ' (πρβλ. κατάλ, Σ. Λάμπρου), καΙ. έν άλΛοις. ~Εν τip 'Αitηναϊκψ 226 
άρχετα~ ι:iπό τού φύλλου 402α και μένει κολοβός, φέρει δε τfιι επιγραφ'i)ν ιΒίος και 

πολιτεία και άγιΟν καί μετάστασις τοϋ Εν άγίοις πατρΟς ήμών 'Ιωάννου &ρχιεπισκό

ποu Κωνσταντινουπόλεως». Τ'i)ν βιογραφίαν τ.αύτην τοίi Κοσμd Βεστίτωρος εχουσαν 
dρκοϋσαν ό.ξίαν -δέλω δημοσιεύσει προσεχώς. 
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{!ους τοϋ λαοϋ τfjς πρδς {}εδν κat τΟν άγιον έκτελείσ{}ης δοξολογίας-

Εύλόγηοον πάτερ». 

... Αρχ. 'Ήκουσται πάντως ύμίν, ih φιλόπισtος πανήγυρις καl φιλάγιον 
άfJροισμα τά μεγαλε'i:α τοϋ Θεοϋ 

5. (φ. 376β-379β) «Τοϋ α~τοϋ Κοσμδ. Βεστijρος εlς τiιv avακομιδiιν rοϋ 
λειψάνου τοϋ fJείου καl Σεροϋ 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. Εύλόγησον 
πάτερ». 

"Αρχ. Τίς τΟν iiμετρον τών έγκωμίωv ύετδν τοϋ δ.γίου καl διδασκαλικοϋ 
πατρός ήμών Χρυσοστόμου δυνατΌς έξωιτλijσαι 

~Ότι ό Κοσμάς δ Βεστίτωρ εχει γράψει πέντε Εγκώμια εLς την άνα~ 
κομιδηv τοϋ λειψάνου τοϋ 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου καl η χρονολογικfι 

σ~ιρ .. α α~τώ: είνε ή έν τψ ήμετέρφ κώδικι ύπάρχουσα γίνεται δfiλov έξ 
ω..'των των εγκωμίων καl δη τοϋ τετάρτου καl πέμπτου. 'Εν τώ τετάρτω 

έγκωμίφ άναγιγνώσκομεν ({f]κω γι:Χρ όμίν φέρων καl τΟν τέταρτLον τοϋτο~ 
λόγον τfjς μεταiJέσεως τοϋ άγ. ίου», έν δε' τω· πε'μπτφ ' ' ' «και γαρ τετρασιν, 

&ς είπείν, βολιστικών άποτόνοις τΟν βυ{]Ο~ τών έπαίνων αύτοϋ συγγρα
φικά'>ς μεμετρηκότες τΟ έπάξιον αίιτψ δώρον πρησενεγκείν δια τών λόγων 

ού κατελάβομεν ». 'Εκ τώ~ άνωτέρω γίνεται όφ&αλμοφανώς δfiλον Οτι ό 
Κοσμάς Βεστίτωρ εχει γράψει πέντε έγχώμια εϊς τi]ν άνακομιδην τοϋ λει

ψάνου τοϋ 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, ών τΟ τέταρτον καl τΟ πέμπτον είνε 

τα την τετάρτην καl πέμπτην τάξιν κατέχοντα έν τψ ήμετέρφ χειρογράφφ. 

'-Εκ τών Uπολειπομένων τριών τΟ δεύτερον oU μόνον ώς φέρον έν τfi έπι

γραφίj τοϋ ήμετέρου κώδικος τΟ «Εγκώμιον δεύτερον», άλλ&. καl ώς &~χόμε
vον διU τού «Πάλιν ό Χρυσόστομος είς μν1lμην δικαιοσύνης Εrοιμόταtος καl 

πιlλιν Εγω προπετfις tδ"Jν έγκωμίων αύτοϋ διηγητi}ς» προϋπο&έτει ετερον 
έγκώμιον τοϋ Κοσμά- Βεστίτωρσς, δπερ &ναμφιβόλως είνε τΟ πρώτον τού 
ημετέρου κώδικας ώς έκ της &ρχης και τοϋ περιεχομένου αύτοϋ δείκνυται. 

Κατα ταϋτα η Εν τψ Υjμετέρφ κώδικι σειρα τών έγκωμίων είvε χρονο
λογική. 

~Αξία προσοχfίς είνε ένtαϋ{}α ή άκόλουθος παρατήρησις τοϋ Συναξα
ριστοϋ (1iν. &ν. σ. 418)· «Σημείωσαι οτι Κοσμδ.ς ό Βεστίτωρ ~γχώμια 

δύο 8χει εϊς τfιν έπάvοδον τοϋ λειψάνου τοϋ {}είο-ιι Χρυσοστόμου, &ν τοϋ 
μΕν ένΟς ή &ρχη έστιν αϋτη «"Ηκεν ήμίν 1l λαμπρα και χαρμόσυνος» τοϋ 
δΕ Ετέρου αϋτη «ΆΊ.λό. η;ώς ϋ.v τις αίτίας και μώμων». Σψζονται εν τfi με
γίστη ΛαύQq;, έν τψ κοινοβίφ τοϋ Διονυσίου και Εν τfi μovfi τc~ν L~Ιβή
ρων. 'Εν δΕ τfl μεγίστη Λα-t}ρq; σΦζονται προσέτι και Ciλλοι δύο λόγοι είς 
την αUτfιν έορτήv, ών τοϋ μΕν ή άρχ1l Εστιν αUtη «ΔεUτε άκούσαtε καl διη-
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γήσομαι ίιμίν», τοϋ δΕ Ετέρου αϋτη «''Ηκουσται πάντως Uμίν, ώ φιλόχρι~ 

σrος πανήγυρις» . 
Είνε φανερΟν δτι τα δύο τελευταία Εγκώμια είνε τοϋ Κοσμά τοϋ Βε

σrίτωρος (τΟ: ύπ' άριδμΟν 1 καl 4 τοϋ ήμετέρου χειρογράφου), τα δΕ δύο 

πρώτα, άτινα &ποδίδονται ύπΟ τοϋ Συναξαριστοϋ είς τΟν Κοσμαν τΟν Βε

σrίτωρα είνε γνωστα καl Εξ ϋ.λλων χειρογράφων έγκώμια &γνώστων συγ
γραφέων. 1) Το σφάλμα τijς &νωτέρω παρατηρήσεως του Συναξαριστοϋ δύ
ναται άριστα να Εξηγηflfi, ΕΟ:ν δεχflώμεν δτι ο{)τος γράφων τi}ν &νωτέρω 

παραcήρησιν συνέχυσε τΟ:ς σημειώσεις του οϋτως ώστε τα δύο άνώνυμα 
Εγκώμια &πέδωκsν είς τΟν Κοσμάν τΟν Βεστίτωρα καl τα δύο τοϋ Βεστί

τωρος είς &νωνύ μου ς. 

~Εκ τών άνωτέρω πέντε Εγκωμίων τοϋ Κοσμά Βεστίτωρος είς τfιν 

άνακομιδijν τοϋ λειψάνου τοϋ 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου τΟ τέταρτον μό

νον, τΟ &ρχόμενον «"Ήκουσται πάντως ύμϊν, ω. φιλόπιστος πανήγυρις» εϋ
ρηται ξν πλείστοις χειρογράφοις. Οϋτω, ϊνα μη άναφέρω πάντα, εν τφ ύπ' 
&ρι{)μον 305 (φ.110α) καi 422 (φ. 256α) τών 'Αi!ηνών, ~ν τψ ύπ' &ριi!μον 

600 (φ. 122) τijς βιβλιοi!ήκης τών Παρισ(ων, καi έν τψ όπ' &ριi!μον 807 
(φ. 117) τijς βιβλιοi!ήκης τοϋ Βατικανοϋ. 'Εντεui!εν έξηγείται το οτι οι 
περl τΟν Κσσμctν Βεστ ίτωρα &σχολη-3έντες άναφέρουσιν δ τι οίiτος συνέταξεν 
8v εγκώμιον είς τfιν &νακομιδfιν τοϋ λειψάνου τοU 'Ιωάννου τοίi Χρυσοστό
μου, Οπερ άρχεται δια τοίi «"Ηκουσται πάντως ύμίν, 6) φιλόπιστος πανήγυ

ριρ. 2) Εtς την &πάτην ταύτη ν αναμφιβόλως συνήργησε καl τΟ Οτι μιχρΟν 

1.; ΤΟ πρώτον τούτων, oi'J ή άρχη « ... Ηκεν ήμϊν ή J.αμπρc't. καί χαρμόσυνος11 είίρηται 
Εν κώδικι "Αitην&ν 217 (φ. 694) Μυτιλή,•ης 24 (πρβλ. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Μαυρο· 
γορδάτεως βιβλωitήκη σ. 41) Χάλκης 10 (φύλ. 289) καt Par. gr. 307 (φ. 216), τό 
δε δεύτερον, οί"ί ή άρχ-fι ~Άλλα π&ς άν τις αίτίας μώμων» έν πολλοίς χειρογράφοις καl 
μη,•ολογίοις τοίί 'Ιανουαρίου άνωνύμως. 'Άξιον σημειώσεως είνε ένταϋ{}α δτι έν κώ
δικι 20 της μονής Φιλο{}έοu τοίί 'Ά-δωνος, Ενtl-α εϋρηται τΟ κείμενον τοίίτο, σημειου· 

ται «'Εκ τής Ι\'lεταφράσεως), έν δ8 τφ κώδικι 231 'Α{}ηνών (φ. 354β) φέρει τt)ν έπι
γραφήν /Υπόμνημα τύrτον ίστορ{ας κεφ~λ(ΙιιΜους έπέχον έπl tfj άνακομιδfj τοίi λει

'Ι.Vάνου τοϋ {)-είου καί ίεροU Χρυσοστόμου)) καί έν τι'ρ κώδικι 10~3 Άftηνών (φ. 198α) 
τfιν έπιγραφήν ο:'Υπόμνημα τύπον ίστορίας κεφαλαιώδους έπέχον έπt τfι ιiνακομιδfl 
του τιμίου λειψάνου τοϋ ftείου καl ίεροίi Χρυσοστόμου». Τό iιπόμνημα τοϋτο 6χει 
πολλην όμοιότητα πρός τiιν βιογραφίαν τοϋ 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου τοU Συμεr:Ι:ιν 

-ωV _ΛfεταφραστοV (Patr. g1•. M.igne 114,1045-1209)"' τοϋτο δε πι-θ-ανώς δηλοί καi ή 

σημείωσις τοϋ κώδικος Φιλοflέοu (('Εκ τής Μεταφράσεως11. 
2) Πρβλ. τήν σχετικiιν φιλολογίαν καί Clι. Batfr, "'Εν&' &.ν. σ. 53. "Αξιον ση

μειώσεως εlνε ένταϋθα δτι έν. τfi βιβλιο-δήκu τών "Ιεροσολύμων {ν τοίς άκολού{}οις 

μόνον πέντε κό)διξ~ εϋρηνται έγκώμια ·ι:οϋ Κοσμά Βεστίτωρος ε!.ς τήν άνακομιδην τοίί 

λειψάνου τοίί .'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου· 18,18, (πρβλ. Πα:παδοπού?.ου Κεραμέως, 
'Ιερ. βιβλ. τόμ. Α') 219, 16 (εν. άν. τ6μ. Β') 17, 16. 35, 65 κul 41, 16 (έy. 
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aπόσπασμα εκ τοϋ έγκωμCου τούτου /'χει εκδο&ij παρα Migne (PatΓ. gr. 
65,825 1). 

Τα πέντε Εγ~ώμια τοϋ Κοσμα Βεστίτωρος είς την &νακομιδfιν τοϋ λει
ψάνου τοϋ ~Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου Εχουσιν άρκοίίσαν άξίαν of,χl βε-
β ' 'ξ'' ' αιως ε αποψεως ιστορικijς διd τd.ς περιεχομένας έν αUτοίς περl τοϋ Χρυ-

σοστόμου εϊδήσεις, ώv αί πλείσται είνε καl άλλο\tεν γvωσταί, άλλ' Εξ άπό· 
ψεως iiεολογικοφιλολογικijς, δια το γλαφυρον τfjς γλώσσης και το Qητορι· 
κΟν tοϋ ϋφους. ~Εκ τflς τελευταίας ταύτης άπόψεως τΟ: πέντε Εγκώμια τοίί 
Κοσμά Βεστίτωρος είς τfιν άνακομιδfιν τοϋ λειψάνου τοϋ Χρυσοστόμου δSv 
ύπολείπονταt βεβαίως άλλων έκδεδομένωv Εγκωμίων καl λόγων γνωστών 
συγχρόνων συγγραφέων. Τούτου ένεκεν -&εωρώ άναγκαίαν τfιν Εκδοσιv τών 
έγκωμίων τούτων τοσσύτφ μάλλον, καfΜσον δι' αϋτης κα17ίσταται· γνωστη 
Ciγνωστός τις σχεδΟν μέχρι τοϋδε προσωπικότης, fίτις άξίζει ν& γvωσ3fi και 
καταλάβη τfιν προσijκουσαν {)έσιν μεταξU τών συγχρόνων αύτης J.ογίων, με
ταξu τών όποίων αναμφιβόλως διεκρ(νετο. 

Πότε άκριβώς l1κμασεν ό ήμέτερος Κοσμάς δSv είνε γΎωστόν. ~Η 
γνώμη Οτι ούτος Jlκμασεν έπl τοϋ ΛΕοντος τοϋ σοφοϋ είνε αύ6αίρετος, ώς 
στηριζομένη έπt έσφαλμένης βάσεως. Κατα τοuς δεχομένους τl]ν γνώμην 
ταύτην, ό π(ναξ τών γραψάντων βιογραφ(ας τοϋ Χρυσοστόμου, ό περιεχό
μενος εν τ[i τοϋ 'Ανωνύμου βιογραφί<;< τοϋ Χρυσοστόμου, τίi εκδοiiεCση το 
πρώτον ύπΟ τοϋ Savile 2

) είνε χρονολΟγικός. ~Εν τφ πίνακι Ομως τούτφ, τφ 
περιέχοντι 20 βιογραφ(ας τοϋ Χρυσοστόμου, τΙ] ν 14 iiέσιν κατέχει ή τοϋ 
Κοσμά τοϋ Βεστίτωρος καi την 15 ή τοϋ αύτοκράτορος Λέοντος τού σοφοϋ. 
Κατ& ταϋτα ό Κοσμάς ηκμασεν έπl τοϋ Λέοντος καl μιμη{)εlς τΟν αύτοκρά
τορα εyραψε και αύτΟς έγκώμια είς τΟν Χρυσόστομον. "Η γνώμη δμως 

U 'J" ~_()._ Ι e ζ 

αυτη εινε αuυαιρετος ως στη ρ ι ομένη έπl της ίδέας δτι ό πίναξ τών γρα-

ψάντων βιογραφίας τοϋ Χρυσοστόμου, ό περιεχόμενος έν τjj τοϋ 'Ανωνύμου 
βιογραφίq: τοϋ Χρυσοστόμου, είνε χρονολογικός, έν φ δφ6αλμοφανώς δ8ν είνε 
τοιοϋτος. ') 'Ο χρόνος τijς &κμijς τοϋ Κοσμii ΒεστCτωρος ήδύνατο να προσ
διορισitfi άσφαλέστερον οi.iτως. Άφοϋ έργα τοϋ Κοσμά Βεστίτωρος εύρίσκο
μεν έν χειρογράφοις τοί' δεκάτου αίώνος, δ Κοσμάς {}d r]κμασε πρΟ τnϋ 
δεκάτου αίώνος, άφοϋ δΕ έν τψ δευτέρφ έγκωμίφ εt:ς την άνακ~μιδfιν τοϋ 

άν. τόμ. Γ'). Καί τΟ: πέντε ταϋτα έγκώμια ε!νε τΟ τέταρτον τοU ήμετέρου κώδικος, τό 
&ρχόμενΟ'ν «"Ηκουσται πάντως ύμϊνJJ, 

1
) Πρβλ. Κρουμβάχερ ·Σωτηριιiδου, "'Eνft' άν. Α' σ. 337, 

2
) C!ιrist. op. omn. τόμ. VIII, 293. έ. 

3
) Πρβλ. Mig1ιe, Paέr gr.106 σ. 1003 ύποσ. καi Bau1·, ~Eνft. δ.ν. σ. 37 ύποσ.l. 
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λειψάνου τοϋ Χρυσοστόμου άναφέρει τΟν Νέον Παράδεισοv, «Ταύτην τfιν 
·όπτασίαν ό φιλομα\Ηις κειμένηv εϋροι έν τfι τοϋ νέου παραδείσου βίβλφ», 
-δηλαδi] το Λειμωνάριον τοϋ 'Ιωάννου Μόσχου (Migne, Patr. gr. 87,2992), 

τοϋ &πο&ανόντος κατα τι1ς άρχας τοίί Εβδόμου αίώνο;, {}ά r}κμασε μετ& τΟν 
:έκτον αt:ώνα. Οϋτω δυνάμε&α ν& περιορίσωμεν άσφαλώς τΟν χρόνον τfiς 
άκμης τοίί. Κοσμά τοϋ Βεστίτωρος μεταξU τοϋ έβδόμου καl ένά:ου ,αt:ώ,νος. 

"Η fκδοσις τΟΟν πέντε έγκωμίων τοϋ Κοσμά Βεστίτωρος εις την ανα-
' I " - e I 

κομιδfιν. τοϋ λειψάνου τοϋ 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστομ~υ yιvετ_αι .,εκ ~το~' υπ 
&ριiiμον 231 κώδικος τijς εiiνικfjς βιβλιοiiήκης 'Αiiηνων, εν τφ οποιφ εχου~ 

σιν &ντιγραφη ταίίτα ύπΟ πεπειραμένου άντιγραφέως μ~τά έπιμελείας και 
I \ e " 

προσοχflς, ώς επεισέ με ή πρJσεκtικη άνάγνωσις τοϋ κειμενου και η αντι· 

,βολη αύτοϋ πρΟς τά κείμενα άλλων κωδίκων καl δη τ~ίί τετάρτου_ έγκωμίο~ 
προς τα κε(μενα τών όπ' &ριiiμον 305 (φ. 110α) και 422 (φ. 2D6α) κωδι
·κων τijς έllνικijς βιβλιο&ήκης 'Α&ηνών. ΟΒτως εχόντων τών πραγμάτων 
οέλάχισtαι διορ6ώσεις τοϋ κειμένου fισαν άναγκαίαι, &ςτινας ένόμισα περιτ

τΟν να άναφέρω. 

Φυλ. 360α --- 362β 

Ποσμfi Βεστίrωρος έγκώμιον είς τήν άνακομιδην τοϋ λειψάνου τοϋ έv 
άγίοις πατρΟς ήμώv 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. Εύλόγησον πάτερ : 

Δεϋτε &κούσαtε καl διηγήσομαι ύμίν, πάντες Όί φοβούμενοι τΟν 8εόν, 
δσαπερ α~τος ό /}εος μετα τijς ψυχfjς τοϋ πατρος ήμών πεπο(ηκε Χρυσο: 
στόμου· πρΟς αύτΟν γάρ, ώς γέγραπται, διαφόρως τι$ στό"ματι κέκραγε κ~ι 
ί1ψωσε μέχρις οϋρανών την γλώσσαν, την άδικίαν τών άνομησάντων εις 
αUτΟν τω -17εώ πιστώς άποδόμενος. u03εν καl φωνη πρΟς αύτΟν τοϋ Χρι
στοϋ μυ~τικώ~ κατηνέχ8η λέγουσα· Ciφες άρτι την Κόμαναν, Χρ'-!σόστομε, 

• ' • ' λ ' ' ξ· μέχρι τοϋ νϋν Ciφες μαργαρίτα της οικουμενικης εκκ ησιας τον ενον σε 

δ.γρΟν κατακρύπτοντα. ΚαιρΟς λοιπΟν πληρώ~αί μ~ π~σαν έ~πί ~οι δικ~ι
οσύνης ύπομονήν. Πέφ{}ακεν ό καιρΟς τοϋ οικτειρησαι με την αδολεσχιαν 
τών ζητούντων σε. Εύδόκησα τούτοις δοϋναι τΟ σώμd σου, άλλ' άναστ,ας 
πορεύου πρΟς τα ίδια, κατάλιπε τΟν άλλόtριον τfjς ταφης σου συγκλεισμον, 

' ' ~ _()._\ ~· λ(\ "ς 
άνάβηδι πρΟς τΟν σΟν \Jρόνον. Ε;) σοι δοϋλε ~ιστε κα~ α~αu~ εισε υε ει 

τ'ν χαριΙν τοϋ κυρίου σου. "Αγγελοι προπορευονται της οδου σου, &υγα
η , ~ - " ' ' ώρα!" 

τέρες βασιλέων έν τfι τιμΏ σου, τουτεστιν αι των ~γιων ~ου κ~ τα" Χ ., ~, 

&ς μέλλεις διέρχεσ-θαι διδακτικοίς έν ϋμνοις, έκκλησιαι, αιτινες ως εν' ιμα

τισμiρ χρυσiρ τiρ σiρ τfjς διδαχijς περιβεβλημέναι κεκόσμηνται ποικιλωματι. 
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Τούτων ώς σάλπιγγος άναστάσεως άκούσιtς ό πατηρ ·flσitάν&η κα&ώς τις 

Λάζαρος άλλος ίιπνών fπl κοίτης. Και ίδοU &ρμα ~ΗλιοV τοϋτον ύπεδέξατο 
ούκ έν συσεισμφ άλλ' έν πραότητι τψ άγίφ παραστα{}έv, ούχ ώς είς τΟν συ
ρανόν πεταζόμενον, &λλ' έξ όμαλοϋ γfjς διασώζον τΟν δσιον1 οίικ έν πυρί~ 
νοις δρομη),ασίαις, &λλ' εξ ~μνων καl δακρύων εξάλμασιν, ο~κ εν μηλωτfi 
δερματίνη συναρπαγέντα, &λλ' εν /Jήκη περιηργuρωμένη δορυφορούμενον. 
'Έχαιρον οί Κωνσταντινουπόλεως λαοl τοϋτον περιμένοντες, 8κλαιον οι 
Κομάνης Οχλοι τοVτον ζημιούμενοι καl οϋκ ηitελον παρακληflfjναι Οτι 
κατα τΟ λεγόμενον τΟ 'ίσον ά'λυπον. 'Εκπορευομένου γαρ τοϋ δικαίου έδά
κρυεν ή βασιλεύουσα πόλις καl 8κλαιε βάλλουσα τfjς δρφανίας τα δάκρυα,, 
, ' δ' 'λ , εχαρη ε πα ιν επανερχομένου τοϋ πατρός α'ίρουσα έv &γαλλιάσει τούτου τΟ-

λείψανον, όSσπερ και έξ άντιστρόφου καl ή Κόμαvα περl αύτοU χαραν καl 
καl λύπtιν ύπέστη. -Τίς γΟρ τοίiτον ίδctlv έξελαυνόμενον τοϋ οίκείου {}ρόνου 
μη τεδρήνηκεν έπl τού τ φ στενάξας; η τίς SωρακΟΟς αύτΟν έπαvαλύοντα 
σήμερον είς τα 'ίδια, ούκ εύφράνitη βοήσας έv τψ έπιστρέψαι Κύριον την 

άποικίαν τοϋ Χρυσοστόμου έγεν{ι\tημεν ώσεl :τταρακεκλημένοι, έμεγάλυνεν 
ώς άλη-&ώς ό Κύριος τοϋ ποιfjσαι με{}' _ήμών, έγενήftημεν εύφραινόμενοι;. 
Πεπλήρωται χαριiς το στόμα Ιjμο>ν καl η γλώσσα Ιjμών &γαλλιάσεως οτι 

περ επέστρεψε Κύριος τον χειμάρρουν τfjς τρυφfjς Ιjμών, την νηφάλιον μέ-

3ην τfjς κοσμικής &πολαύσεως. Είπον καl oL πένητες· πεπλουτήκαμεν τΟν 

Sαυτών -3-ησαυρΟν άπολαβόντες, έχορτάσitημεν έν τψ δφfΗϊναι πασιν ήμίν 

τΟν άπαρχfj-&εν τροφέα, &πεσώ{tη σήμερον έν ήμίν ό Ελεήμων καl οϊκτίρμων 
καl δίκαιος, ό χρηστΟς καl συμπα-&ης &νήρ, ό άκριβώς οίκτίρμων καl κι~

χρών καl οίκονομών έν χρίσει τοUς λόγους αύτοϋ· σκορπίσας γδ.ρ Εδωκε τα 

περl Ιjμών εγγράφως τοίς πλουσίοις παραινέσεις καταλείψας καl Ιjμίν χλη
ρονομίαν άδάπανον, τdς περl Ελεημοσύνης αύτοϋ βίβλους, καl ή δικαιοσύνη 
αϋτοϋ μένει είς τΟν αίώνα τοϋ αίώνος. ΣUν τούτοις καl πας δ λαΟς μι~ 

πρΟς αύτΟν &νεβόησε φωνη· ίνατί, πάτερ, άφέστηκας μακρό&εν, εί μη On 

Κύριος εβοήδησεν ήμίν 8ν τfi παρουσίι;χ σου σ1]μερον; Παριl βραχu παρ<(>
κησαν τψ ~δη κατα άπόγνωσιν αί ψυχαl ήμών, &λλd πεπιστεύκαμεν Οτι 

καν πολλαl τών δικαίων αί itλίψέις, ε~ πασών αύτών ι}ύσεται αύτοUς δ 

Κύριος, ό δοκιμάσας έναντιολογίΙJ κατηγόρων την πίστιν σου, ό σχεπdσας εV 
&ποχρύφφ τfjς εξορίας το σώμά σου. Όvειδισμον προσεδόκησεν ή ψυχή 

'λ)' " " ~ _ο. ' ~ _cι ... ~ ~ Σ ' λ σου, α • ουκ ευφρανυη φαντασμος εχu·ρων επι σοι. υνυπεμεινας συ λυ~ 

πούμενος διd παντΟς καl οVδείς σοι συνεκαρτέρησε λυπουμέvφ. Άντελάβοu 

πολλών έν παρακλ1lσει καl ούχ~ είίρες παρακαλοϋντας έν r1 μέρq. πονηρQ:Ό 

Έπυρώι'tης ώς τΟ άργύριον καl οϋχ εύρέ{}η &δικία Εν σοι. Είσijλttες είς. 
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τΙ] ν παγίδα τοίi βίου καl ερρύσ/Jη κα&άπερ στρου/Jίον ή ψυχΊj σου. Έτέ/Jη 

{}λίψ~ς έπl τΟν v<ϊ)τόν σου ίππηλατείν &συνήftως βιαζομένου. Έπεβιβά

σ8-ησαν φύλακες έπl τiιν κεφαλήν σου κατασκοποϋντες πότε βαρυ{}εlς ύπνώ

σεις εΙς &άvατον. ΔιfjλiJες διa ξηρiiς καl ίJδατος καl έξηνέχ/Jης ε!ς &ναψυ· 

χην πνεύματος. Είσfιλθες μετα χρόνους Εν όλοκαυτώμασιν είς τα ίδια, &πέ

δωκας Εν σιωπfi τCις είιχάς σου τψ Κυρίφ. Ό δε Κύριος &περ έλάλησε 

τΟ στόμα σου έν τfι {}λίψει σου καl διέστειλε τα χείλη σου διωχ&έντος έδι

καίωσεν άποπληρώσας έπί σοι· ού γδρ d:ιλιγώρησας έν παιδείg Κυρίου 

κατορ{}ούμενος, ούκ είπας έν καρδίΙJ σου δεδικαίωμαι καl τl πάσχω, οUχ 

fiμαρτον, Κύριε, σU Εγνως, ίνατl άπώσω με καl ίνατl σκυι'tρωπάζων πορεύ·· 

ομαι έν τψ έκ{}λίβειν με τΟν έχ-θρΟν έν Εξορίg, dλλ' ε'ίρηκας άντl τούτων1 

ώς δ Ίώβ: ώς τψ Κυρίφ Εδοξεν, @ϋτως καl έγένετο, είη τΟ Ονομα 

Κυρίου εύλογημένον είς τοUς αίώνας. ~Όταν o-iiv ή ύπερέχουσα πάντα νοίiv 

βουλη τοϋ -&εοϋ τψ ίδίφ τΟν Χρυσόστομον εύδόκησεν έπαναπαυ-8fιναι 

f1ρόνφ, τότε δη τότε τfiς σωματικfις αϋτοϋ καl σεπτfjς άνακομιζομένης κι~ 

βωτοϋ 8πεσε Δαγων ό 'Αζώτος, τούτέστιν ό ίσχυρΟς καl πυργενfις διάβολος· 

ΔαγΟJν γαρ έρμηνεύεται ό ίσχυρός, 'Αζώτιος λέγεται πυρσοβολία, περl ού καl 

δ Κύριος έν Εύαγγελίοις έπίστωσεν είπών· οϋδεlς δύναται τα σκεύη τοϋ 

πονηροϋ διαρπάσαι, εί μη πρώτον δέσει τΟν ίσχυρόν. co αύτΟς δε καl έν τ ψ 
Ίrοβ φησιv- εν τραχήλφ α~τοίi α~λίζεται δύναμις. Καt περl δ8 τοίi πυρος εν 

μΕν τ ψ Εύαγγελίφ γέγραπται · είδον τΟν Σατανά ν ώς άστραπfιν πεσόντιχ έκ

τοϋ οίιρανοϋ, έν δε τψ Ίctlβ έκ τοϋ στόματος αUτοϋ Εκπορεύονται λαμπάδες 

καιόμεναι καl διαρριπτοϋνται έσχάραι πυρός, έκ δε μυκτtlρων αύτοϋ έκπο

ρεύεται καπνΟς καμίνου καl ή ψυχη αύτοϋ Cϊν&ρακες καl φλΟξ έκ τοϋ στόματος 

αύτοίi. Τούτου δη τοίi Δαγibν καl 'Αζωτίου διαβόλου ώς εν τfi τfjς διαiJήκης 

πάλαι κιβωτψ, οϋτως καl Εν τii σαρκl ώς κατοικιζομένη τοϋ Χρυσοστόμου 

κιβωτψ τfjς. ίσχυριiς άποπεπτωκότος έλπίδος τοίi ίσχυροϋ, έπλήγησαν αL γνώ

μαι τών ~αυλισάντων άρπάγων, fισχύνf1ησαν τα &σχήμονα χείλη τών αL

ρετικ&ν καL άπεσώδη τfι Κωνσταντινουπόλει τΟ λείψανον της τοϋ Χρυ

σοστόμου σκηνής. Καl τ'Ω μΕν ίσραηλιτικ'Ω κιβωτψ χρυσοϋ καρποφορία καt 

ζείiγος βοών σuν καl &μάξη φόβφ κα/Jυπηρέτησαν &ναδιδομένη, τfi δε τοϋ~ 

πατρΟς fιμών ένσάρκφ κιβωτψ &μαξαι πολλαl καl βόες περισσοί: Uρματα 

λογικα καl νουνεχείς ίπποι και fμφρονες ταϋροι τfl Εκ πόλεως είς πόλιν 

καl άyρΟν είς &γροUς διηκόνησαν tιμfi άντl δώρων χρυσών, ύμνωδίας και 

ψαλμοUς καΙ. φώτα μεγάλα, στάσεις παννύχοuς καl προπεμπτηρίους έντεύ

ξεις εν πό/Jφ προσήνεγχαν δορυφορίας. Ταίiτα τίς βα/Jύνων μη εtπτι &λη· 

iJώς εν τii ύπομονfi αύτοίi δ /Jεόφρων Χρυσόστομος εχτήσατο τn ψυχn 
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αUτοϋ; τΟν γόρ βίοΥ αύτοϋ ώσεί τι να δυσήνιον βοϋv τfi ζεύγλη τών έντο

.λών έδάμασε τοϋ {}εοϋ τΟν πανδαμάτορα χαλούμενον χρόνον τοίς της καρ

τερίας ύποτραχηλώσας γυμνασίοις, δι~ δ μη φέρων βλέπειν τοϋτο.ν ό Σα

ταvας πειρασμοίς αύτΟv έδοκίμασεν ύπτιώσαι καflffiς καl πάντας τοUς άπ' 

αίώνος dγίους. Είδε τΟν ΆδCψ τιμηflέντα καl Εζήλωσεν Οτι περ είς τfιν 

-Εκείνου τιμfιν ό ιΧνftρωπος άντεισήχθη. Είδε τΟν ~ Αβελ πρΟ γεννήσεως 

·άγαπη-3έντα καi παρωξύν{}η τοϋτον άδελφοκτονfiσαι. Είδε τfιν κτίσιν 

λατρεύουσαν τψ κτίστη, καl είδωλολατρείαν είσήγαγεν έv τψ κόσμφ. 

Είδε τοVς &ν8ρώπους είς ούραvοlις προσκαλουμένους καl πυργοποιίαν 
·Φκοδόμησε κατα τοϋ itεοϋ. Εlδε τΟν 'Ι<1β δεοσεβη καl πειρασμψ τοϋτον 
σαρκικijς §ταλαιπώρησε πληγijς. Ε!δε τόν Άβραaμ πιστεύσαντα τιji iίειji 

καl .βαρβάρων έπιδρομi}ν Wπλισε κατ' αϋτοϋ. Είδε τΟν Λ<1τ φιλόξενον καl 
-αιμομιξίας τοϋτον έκάρωσε με8ύσματι. Είδε τδς έν τψ 'Ισαδκ υLο8εσίας 

καl τΟν Ίσμαfιλ άντιπαλαίειν αύτοϋ ταίς εϋτυχίαις έσπούδασεν. Είδε τδς 
-έν τψ 'ΙακΟJβ κληρονομίας καl τΟν eΗσαϋ μισαδέλφως ηγειρε κατ' αϋτοϋ. 

Είδε τΟν Ίωσi}φ σώφρονα καl μοιχείας Εξανfjψε κατ' αύτοϋ πυρκαLάν. Είδε 
·τΟν Μωυσfjν άστείον παρd τψ 8εψ καl τΟν σκληροκάρδιον τε8ύμωκε Φαραώ. 

Είδε τΟν Σαμψ<hν κριτfιν δικαιοσύνης καl γυναικείg τοϋτον άνείλεν &πάτη. 
'Εlδε τΟν Ήλίαν ftεόπτην καl την 'Ιεζάβελ έ8ηρίωσεν έμμανό)ς κατ' αύτοϋ. 
Είδε τον Δαβiδ μαρτυρούμενον δπό του iίεοu καi διπλίi τοiiτον κατε
πάλαισεν άμαρτίg. Είδε τΟν Σολομώντα σοφόν καl είδώλων αύτόν έμα

~ήτευσε τιμωρίg. Είδε προφήτας καl μύστας και σφαγι:Ις αύτοίς έπινοείν 

-σUν καl διωγμψ ού διέλιπεν. Είδε τΟν βαπτιστfιν 'Ιωάννην 8ε0ν τΟν 

·χριστΟν είναι βοώντα καl -θ-άνατον αύτοϋ κατωρχήσατο. Είδεν άποστόλους 

καl μάρτυρας καl {}λίψεις αύτοίς καl άναιρέσεις προξενείν ούκ έπαύσατο 

πικρώς. Εlδε καl τόν μέγαν .Χρυσόστομον κοινωφελίας χαριτω8έντα στόμα 

καl στόμα κατηγόρων Ε)~ίνησε κατ~ αύτοϋ. Φοβrι8εlς γι:Ιρ τΟ εύπει6ες αύτοϋ 

πρΟς άθέτησιν τών σατανικών Sργων στόμα καl τfιν άπληστον τοϋ άγίου 

πρΟς Ελεημοσύνην δεξιάν, χείλη δόλια καl ί.ιβέλλους φαλσευμάτων Ετεχνά

σατο κατ' αύτοϋ· ού γι:Ιρ εφερε βαστάζειν, fιν Uπέμεινε, τfιν διι:Ι τού Χρυ~ 

-σοσrόμου ζημ(αν. 'Όταν γaρ δ πατηρ διήνοιγε διδασκαλικώς το στόμα, 

τα τοϋ διαβόλου κατεσκορπίζοvτο βέλη, τα πά8-η τούτου κατενεκροϋντο 

καl ή Cίδικος τούτου κατε~.ενοϋτο φαρέτρα. 'Εftεώρει τΟν Χρυσόστομον έλεη

μοσύνας διδόντα και έπτώχευεν ο.Οτος τfj δυναστεί~ βρύχων κατ~ αϋτοϋ τους 

δδόντας. Έώρα τoii Χρυσοστόμου τό βαλάντιον τj'j μεταδόσει μάλλον πλη

c{}υνόμενον καl τους βόf}ρους εαυτοϋ 8-ρηνών Επικραίνετο. 'Επειδη γι:Ιρ ού

-δΕν μέγα _ύπώπτευσεν δ πατήρ, ούδε μικρΟν &πεβάλετο, ού πρΟς δικαί-
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·ους παρεσιώπα, ούχ άμαρτωλοUς προσώχθ-ιζεν. Έν πάσι ν σΟν τοίς συμβεβη

κόσιν αύτψ άφροσύ\•ης ούκ έξήγαγε Qήματα, &λλd καl τeίς &πάγουσιν αύτΟν 

έν έξορί<t ώς πρόβατον ήκολούflησεν άκακον καl τοίς άνακομίσασι τΟ τ[

μιον αύτοϋ λείψανον &ς ποιμfιν συνεβάδισε καλώς χάριτι τvϋ Κυρί~υ ήμών 
-~Ιησοϋ Χριστοϋ φ ή δόξα καl τΟ κράτος νϋv καl &εl καl είς τοUς αίώνας 

tό::ηι α'ίώνων 'Αμήν. 

Φuλ. 362β -367α. 

ToV αύτοV Κοσμii Βεστίτωρος είς η)ν άνακομιδ1)ν του λειψάνου του 
ίερου καl. θείου ~ lωάνγου του Χρυσοστόμου. ~Εγκώ·μιογ 

δεύτερο11. ΕVλόγησογ πάτερ. 

Πάλιν δ Χρυσόστομος είς μνήμήν δικαιοσύνης έτοιμότατος καl πάλιν 

εγrο προπέτης τών έγκωμ(ων αuτοu διηγητής. Πάλιν δ χρυσος τoii Χριστοii 

τοiς λόγοις Uπατεύεται καταλάμπων και πάντες άντl χειρών τCtς άκοΟ:ς 

ύμών έξηπλώσατε. Πάλιν τό γάλα της Εκχλησιασrικης άμέλγεται ποίμνη; 

κάγι1 τΟ σκείiος πρΟς έπαίνωv καταγγισμΟν ύποτίflημι. Πάλιν τΟ μέλι της 

·διδασκαλικijς τρυγiiται γλυκύτητος και ou βαστάζει μου η ψυχη τοίς τούτου 

μη κατευφρανiίijναι τερπνοίς. Ά γάλλου τοιγαροϋν βασιλεύουσα πόλις, 

~εύφραίνου δικαίως ή χριστιανικη κτίσις, σκίρτησον τfiς ίερωσύνης ή δόξα, 

έντεινε τfίς βασιλείας τΟ κράτος, κατευοδοϋ τών άνftρώπων ή σωτηρία Οτι 

Κύριος έξ ούρανών διέκuψε σήμερον έν τι$ άνακαλέσασ3αι τοϋ &δίκου tης 

φατρ(ας διωγμοii τον μέγαν εν 1ερεiiσι Χρυσόστομον, δπως μη μωρανiίίi 

κα3όλου στερούμενον τό της 8-εο:τνεύστου γνώσεως άλας, άλλ' έν ά:ρτφ 

iίώσιν ώς &π' &ρχijςτijς ώφελίμου Γραφijς τf)ν έκκλησ(αν διατελείν. Τούτων 

:χάριν §πανijλiίεν η i\δρ(α τijς διδαχijς καταχορtάζουσα καi δ καμψάκης 

τfjς Ελεημοσύνης έπανάγεται μυστικώς καταπιαίνων και κάν έδίψησαν πρΟς 

όλίγοv αί. πηγαl της' έκκλησίας, αΏ8ις Εν αύταίς ό της σοφίας του -6sοϋ 

ποταμός έπευλογείται Χρυσόστομος, ό διωχδεlς τοπικώς καl κατασκηνώσας 

οίκουμενικώς, ό άρπαγεlς έξ άν{)-ρώπων κcil έκ τών ίδίων καl &πολαβ<1ν 

παρ& τοϋ 3εοϋ τα ϊδια, ο μόνος έκδημήσας καl μετα μυριάδων. έπανα

κάμψας. Έξωρφανίσ-&η τών τέχνω\' και τα τέκνα τα σπλάγχνα του πατρός 

έξεζήτουν. Άψηρέ{}η τΟ ποίμvιον καl τα πρόβατα . τοϋ ποιμένος &νεχα~ 

λοϋντο τfιν φωνήv. CO φιλόπτωχος &πηλά3η καl η τfjς εϋποιίας ένάρκωσε 

δεξιά. Ό λιμiιν τijς διορiίώσεως συνεχώσiίη και η τijς μετανοίας iίάλασσα 

.προς χρόνους τι ν aς κατεξηράν/Jη. Ώσπερ γaρ τα τών &γ(ων μαρτύρων 
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],είψανα μετα τελευτην δυνασtιχώτεραι οϋτως καl τΟ τοϋ Χρυσοστόμου 

σώμα περιφανέστερον μετα νέκρωσιν δ δεΟς άπειργάσατο και μετ' έκβίω

σιν πλε~όνων αύτΟν Εχαρίτωσέν Εν &νιJρώποις πρΟς συνέσεως φωτισμόν,. 

σοφίας σκορπισμόν, σεβάσματος άγιασμόν- οϋ γδο τοσοϋτον ό χρυσΟς είς 
τΟν τfjς γijς Εμπορεύεται κόσμον, δσον τοϋ πατρΟς ήμών Χρυσοστόμου 
κατεσπαρμέναι τυγχάνοuσιν α'l βίβλοι. Έχρfjν γdρ τΟν χρυσεπώνυμον άγιον 

πλούτου ψuχικοίί δια\Jήκην τοίς πνευματικοίς αύτοϋ τέκνοις έαυτΟν καταλι

πείν· δftεν καl ftαυμάζων Εξίσταμαι :τrώς τΟν άναίτιον καl καδαρΟν είς πάντα· 

αίηολογfjσαί τινες ούκ Ενεδοίασαν παρανόμως. Πλην ΕπειδΟ.ν καl τών τελείων 
άπτεται διαφόρως δ μώμος, ού δέον τών άτόπως πραχ&έντων εΙς αϋτΟv 
λεπτολογijσαι το κρύφος εν ήμέρ!! γάρ φησιν άγαiJjj άμνησία κακών. Θερα .. 
πεύεται δε καl δ πατi}ρ t]μών έν τούτφ Χρυσόστομος, διότι προφάσ~ι τών 
έναντιω{}έντων αίtτψ προσκαίρως λυπη-&εlς αΙωνίως χαροποιη{}fi, έπί καιρφ. 
άτιμασ/Jεiς άκηράτως τιμηiJ1ί, τfις επιγείου κα/Jέδρας στερη/Jεiς τψ οίιρανίφ 
{}ρόνφ παρασταflii καί τόπον &μείψας Εκ τόπου τfi τοϋ φωτΟς τών ζώντων 
κατοικήσει χώρq.. Πώς γ&ρ ή ν ένδεκτΟν τΟν Cίλλοις μνησικακίαν κηρύξαντα 

άδόκιμον πρΟς τΟ οΙκείον κήρυγμα καταφανijναι καl τΟν άγαfi'Ον σύμβουλον· 
κακίας παράδειγμα χρηματίσαι, πώς δε καί ταίς t]δυτάταις αύτοϋ παραινέσεσt~ 

χολfiς Επέσμιγεν άνατροπήν, ·πώς δε καl τψ Cίν{}ει τών βιβλίων α-δτσϋ παρα

φυάδας συνεφύτευεν άκαν&ών; Τοίνυν άμνησικακίαν πάντως αύτΟς Εξασκήσας 
&μνησικακίας εμπλαστρον εαυτΟν 1lμίν ύπετύπωσεν εϊπώv- ναi περί νη
στείας καί Ελεημοσύνης, Cίνitρωπε, προφασίζει πενίαν καί &σδένειαν, περ( 
πρσσευχΥjς την &σχολίαν, περί μετανοίας τΟν πόνον, περi ·ti}ς μνησικακίας ποία 

σοι πρΟς ftεΟν άφορμt) γενήσεται; ΔιΟ τοίς παρανομοίίσι μη παρανομείν 

έδίδαξας, συγγνώμην τοίς f]μαρτηκόσιν αύτψ τΟν -&εΟν ίκέτευσε παρασχείΨ 
τΟ γdρ λύειν καi δεσμείν έπεξουσίως καl αύτΟς λαβι1ν άντl της Εκδική
σεως τi]ν συγχώρησιν αύτοίς έπρέσβευσε φιλστιμηίtfiναι, Ο, τι περ έζήτει και 

)l&ελεν, έπένευσεν ό Χριστός πληροϋντος καl τοϋ Χρυσοστόμου τα :τrερl &μνη
σικακίας Εντεταλμένα. Οί τρέμοντες γάρ φησι Qfjμα Κυρίου είπατε άδελ
φοi και το Τς μισοϋσιv δμCiς καl βδελλυσσομένοις, ϊνα τΟ Ονομα τοϋ Κυρίου 

δοξασ8fi καi δφfl-fj έν τfi εUφροσύν-η ύμών, κ&κείνοι αίσχυν{}ήσονται. ~Ώσπερ

σUν τοϊς φίλοις τοϋ Ίι1β συνεχώρησε δι' αUτΟν δ -δεΟς &περ δια τών λό
γων αύτών εLς τΟ άλγος τών τραυμάτων προσέ3'ηκαν τοϋ δικαίου, οϋτως 
καί δι& την τοϋ Χρυ~οστόμου πατρός ήμών άκακίαv τοίς συκοφαντήσασιν
αίιτον εγγράφως παρεχώρησεv δ τijς ε!ρήνης Κύριος ο~ γaρ &ντέβη τοϊς 
άδικήσασιν αύτΟν Ο δίκαιος, &λλ' Uπετάγη tfi δοκιμασίιt καl dvoχfi τοϋ 
-θεοϋ μ1Ί παραζηλώσας τοίς πονηρευσαμένοις κατ' αύτοU. Εί γό.ρ έστέναζε. 
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.περι αύτών1 1Ίδύνατο πείσαι τΟν ΧριστΟν άγγέλων αύτιfι παραστfjσαι λεγε

ώνας. 'Αλλii πώς έμιμείτο τΟν διδάσκαλον αύτοϋ Χριστόν Qαπιζόμενον καl 

μη δργιζόμενον, σταυρούμενον καl άνεχόμενον; η πώς είχεν δ τflς -δπο

μονijς αύτοϋ πληρω{Ηjναι μισ&ός j Έστέναξε δη καί επεισε τους μεν τcϊ)ν 

λυπησάντων αύτΟν καl πρΟ -&ανάτου, τοUς δF καl ετι ζώντας1 Οτι περ. ούκ 

i}ρεσε \Jεψ ή προσενεχ8είσα τούτφ συσκευη καl Οrι άπ' dρχfiς εlιάρεσrος 

δοuλος ~πijρχε τοϋ Χριστοϋ και μετa τελευτijν φίλος γνήσιος τοϋ iJεοϋ ώς 

δεδοξασμένος έξ αύτοϋ και παρρησίας άφάτου καταξιωitεlς εϊς αύτόv. Καl τα 

:περl. τούτου πιστώσομεν &περ έπ' άληδείας ήκούσαμεν καl α'L χείρες ήμών 

έψηλάφησαν τfι &vαγνώσει. Κατd τΟν καιρόν τοϋ διωγμοϋ τοϋ πατρΟς ήμών 

itεόφρονος Χρυσοστόμου έγένοντη δύο δεοφ~λείς άδελφοι οί άμφότεροι 

-καl έπίσκοποι, Ο μεν 'ΑδελφιΟς καλούμενος, δ δΕ ΠαUλος λεγόμενος, καl 

τοίςδε ην άδελφt) Μαρία τΟ Ονομα, διάκονος κεχειροτονημένη, γυνη πάνυ 

{}εοσΕβijς και ε~λαβής. οο ofiv ταύτης άδελφος • Αδελφιός, δ κα\ επίσκοπος 

γεγσνΟJ; ΚουκουσοU, μιάς τfjς πρωτης των ρμενιων επαρχιας πο .εως, ε -, • 'Α ~ ~ ~ ~~ ~ξ 

-·ηγήσατο λέγων οϋτως δη ι}ηη'Ος δταν δ Επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 

~Ιωάννης ό Χρυσόστομος εις ΚουκουσΟν Εξωρίσ-3η·, εις τΟν οίκον ήμών 

:π.αρερχόμενος Εμειvεν. 'Εκ τούτου συν πολλfιν παρρησίαν καl άγάπην εσχο

,μεν πρΟ; αύτόν. 'Έλεγε δε Οτι δταν δ μακάριος 'Ιωάννης έτελεύτησεν έν 

tfi έξορίg1 λύπην είχον Clφατον δτι περ δ τοιοϋτος &ν1lρ καί τfjς οίκου

-μένης διδάσκαλος, δ τοίς λόγοις εύφραίνων την εκκλησίαν τοϋ -θεοϋ, εξω 

τοϋ 'ιδίου έκοιμή-3η δρόνου. Έδεόμην συν, φησι, τοϋ -&εσϋ μετ& .πολλών 

δωtρύων, ϊνα δείξΊJ μοι αύτΟν έν ποίg καταστάσει Εστί καl εί μετ& πατρι

αρχών έτάγη. Έπl πολUν ο-Ον χρόνον τοϋτο προσευξάμεvος έν μιQ γίνομαι 

έv έκστάσει καl -&εωρώ αvδρα πάνυ εύειδfi κρατήσαντά με τfjς δεξιά; μου 

χειρός1 Ο στις καl άπαγαγών με είς τόπον λuμπρΟν καl ύπερένδοξον έδεί

κνυέ μοι τους μεγάλους τfjς Εκκλησίας διδασκάλους. 'Εγω δέ, φησι, περι

;ριεσκόπουν ίδείν Ον κατεπι-8-υμίως είχον, τΟν έμΟν 'Ιωάννην τΟν &γαπητόν. 
'"Όταν otiν f:δειξέ μαι πάντας και έvΟς έκάστου τΟ Υδιον Ονομα είπε, κρα

τήσας πάλιν της χειρός μου έξήγαγέ με εξω. Έγι1 δΕ i~ελυπημέvσς 1~νωλού

-.&ουv αUτφ μη έωρακ6:ις μεtCϊ: τών πατέρων τΟν μακάριον 'Ιωάννηv. Ώς 

οΏν έξηρχόμην1 ό έφεστι1ς τfι ~ύρς_.ι κατασχώv με λέγει μοι· τί fχεις, τί λυπfi·; 

-jΕμού δι?. μη &ποκριfJ·έvτος αύτ(ρ, πάλιν λέγει μοι· ούδεlς εί.σερχόμενος εν

ταϋttα λυπούμενος Εξέρχεται. Τότε λέγω αUτψ· αϋτη μοί έσην ή λύπη δτι 

τΟν έμΟν προσφιλέστατον Ίωάννην, τΟν έπίσκοπσν Κωνσταντινουπόλεως, 

uύχ έώρακα μετd τών ϋ.λλων. Ό δε πάλιν λέγει μοι· Ίωάννηv, τΟν της 

μετανοίας λέγεις; Λέγω αUτψ ναί. "Ο δε άποκρι&εlς λέγει μοι· Ciν-θ-ρωπος 
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Εκείνον έν ·σαρκt ι:Οv Lδείν ου δύναται· έκεί γιiρ παρίσταται, Οπου ό θρόνος_ 
έστίν ό βασιλικός. Ταύτην ηlν Οπτασίαν ό φιλομα\11)ς κειμένην εϋροι έν 
τfι τοϋ νέου παραδείσου βίβλφ. "'Οπως δΕ καl φήμηv Ciκαιρον εν τισι τών 
dφρονούντων έξάρω, προσ&ήσομαι και τάδε· φασί τινας τψ Χρυσοστόμφ. 
τΟ δοκε'ϊν χαριζόμεvοι, ~Επιφανίφ, τφ μεγάλφ πατρί και τfις νήσου τών 
Κυπρίων ίεράρχη, τΟν &γιον μηνιCiσαι Χρυσόστομον, &τε δη τοϋ {}εόφρο
νος Έπιφανίου τfι έξορίg τούτου συναινέσαντος, Οπερ ψευδΕς καΙ. μει

ρακισμΟς κατα 1Ο γεγραμμένον αϋλσύντων έν άγορ~ καl οίκος έν Cίμμφ. 

κτιζόμενος. Πώς γdρ δ τψ Χρυσοστόμφ προφη'"εύσας άγαίΜ, τψ τούτου 
διωγμψ συνεψηφ(ζεω; Τούναντ(ον μεν γaρ χαl &ντέστη πολλα τfi Εύδοξί~ 
είρηκ<iις πρΟς αUτην τοιαϋτα· itεός σοι τΟ κράτος Εδωρ'tlσατο, άν{}ρώπων 
ίίρχεις, Εϋδοξία, ίtεΟς δΕ καί σου μετ~ πάντων κατάρχει. ~Eav ο.Ον δι~ οί
κείαν ϋβριν άγανακτfiς, Clφες τΟ σΟν πάδος σε έκδικείν, εί δΕ πίστεως χά
ριν καταβοgς τοϋ &νδρός, άκουσώμείtα &μφοτέρων ύμών τας &ντιρρήσεις. 
Εί δΕ βούλει μη .πεισ{Ηjναι, σκόπει τi ποιείς. ~Α3ώος έγc1 τfjς πρΟς τΟν άν
Β-ρωπον κατακρίσεως. Τούτοις μη άρεσftείσης τfi.ς βασιλίσσης, άλλ& καl 
μάλλον έξαvαφ&είσης καi τους ναοVς τών είδώλων άνοίγειν έπομοσαμένης 
βύσας ~Επιφάνιος τα &τα καi σπουδfi τΟ παλάτιον Εγκαταλείψας &σuντάκτως 
οϋτως έκ τfj; βασιλίσσης &νεχώρησεν. Είπάτωσαν ofiv ήμίν οί μεμψολόγοι πώς_ 
ό τψ Χρυσοστόμψ δεδηλωκc1ς ~Επιφάνιος 'Ιωάννη ι:ΗJλητα δέρου και νίκα,_ 
ού μη 'ίδης τi]ν έξορίαν ί:rου, συνήγορος τijς έξορ(ας έγένετο τοϋ Χρυσοστόμου; 
Και εί μη διεγίνωσκε πάλιν &δικείσ-θαι τΟν δίκαιον, πώς τα μή ,προβαί~ 
νοντα τού τ φ προεμήνυε διορατικώς; Καl εί μη δια του δέρεσ&αι και 
ά-8-λείν νικάν Εψυχαγώγει τΟν Χρυσόστομον, πώς δι~ Επάftλων ύπομονης; 
προσδοκίας άγα{Jας Εχει ν αύτΟν Εδικαίου; Εί γαρ ούκ άΗ-ώος τοϋ Εγκλή
μαως 11πijρχεν, ούδε σύμβουλος μαχρο8υμ(ας έτύγχανε τ& δσίω Φιλ(αc· 

' ' ' 
τοιγαροϋν συνάλγημα το δήλωμα καl έλπ(δων δσίων το. προφήτευμα· οΙ> 
γaρ λ υ που μένου τa χαλa προεπαγγέλματα, ούχ έχ8ροϋ τa &γα8α προ- · 

:ηv~ματα, άλλ~ Εκβάσεως Ελπίδος εύαγγέλια, τούτέστιν ούκ έπιχαρώσι τfi .. 
εξοριff σου οί διώκται της εύσεβοίίς πολιτείας σου, ούκ "ίδnς ταύτην καl 
οϋ μη δλιβίjς Εξ αϋτijς. ΤΟ δέρου καi νικ~ς, τί δ' άν Εtερόν έστιν, εί 
μη βάστασον πληττόμενος ώς μάρτυς γaρ 8εοϋ στεφανωθήσυ νικών. Καt 
πώς ό ά{}λητi}ν και νικητi)v τΟν Χρυσόστομον καλέσας τfi τούτου συνευ~ 
δόκησεν έξορίg, διότι προεγίνωσκεν 'Επιφάνιος Εκ πνεύματος άγίου τα~ 
μέλλονtα τψ Χρυσοστόμφ συμβαίνειν. ''Εν{tεν πρΟς άντίχαριν ώσπερ προ~ 
φητε(ας χα\ ού 8λ(ψεω" &ν8ομο(ωσιν χαl δ Χρυσόστομος δεδήλωχεν Έπι
φαvίφ· ούδΕ σύ φησιν ιΕπιφάνιε τΟν {}ρόνον σου ftεωρείς. 'ΙδοU πώς καt 
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παρ' <'iλλου τijς δυνάμεως το &ντάλληλον τijς προφητείας έβεβαιώΗη. Καl 

γδ.ρ καi. οί τα Ετέρων προλέγοντες Εαυτών γεγόνασιν ένδεείςΙ δπως καl 

άλλήλοις άμφότεροι δεξιοl καταστώσιν οί &γιοι καl καiJα γέγραπται πνεύ

ματα προφητών προφήταις ύποταγώσι. , Αρα δη λέγειν Έπιφάνιον οVκ

ατοπον άγίου τοιούτου διωγμφ συγκοινωνfiσαι; Έπιφάνιον λέγω τΟν 

Ciνδρωπον τοίί flεοίί και -8-αuματουργΟν μέγαν, τΟν Εκλάμψαντα πολιτεl~ 

χρηστfι και λόγοις τε και 8ργοις και δόγμασι δυνατόν, τΟν δαιμόνων καi 

νόσων φυγαδευτήν, τΟν την όρ{}όδοξον πίστιν έξ αίρεrικών στομάτων ίοβο

λίας dσφαλώς κυρώσαντα, φόβον τε -&εοϋ και &γάπην και κρίσεως ένδοι~ 

ασμΟν_ Sχειν έκδιδάξαντσ. cO τών τοιούτων κατορίtωτης dλλότριον οUκ 

dναδέχεται κρίμα. Και τοσοϋτον d:λη&Ες τΟ λεγόμενον δτι περ άποπλεύσας 

Κωνσταντινουπόλεως δ ftεουργΟς Έπιφάνιος, καταλαβ<1ν έν 'Α1ιδριάκη, τfl

πόλει της Λυκίας, πρΟς τΟ τέλος τοϋ τιμίου αUτοίί καταψ8άσας 8-ανάτου

Εν Ύ]μέρι;_t Κυριακfι μετ& τfιν -ιtείαν καΙ. μυσταγωγΟν λειτουργίαν λέγει τοίς. 

Εαυτοϋ μα-θηταίς &νελθ<1ν έν τc'.ρ πλοίφ παρόντος έκεί και τοϋ Επισκόπου 

1vlύρων· τεκνία μου νϋν η προφητεία τοϋ άδελφοϋ μου πληρω-&ήσεται 

'Ιωάννου· σήμερον γαρ ένταϋ\Jα τελευτήσω. Είδες πώς &ς Εκ προφ1lτου τα 

(>ήματα τοϋ Χρυσοστόμου δεξάμενος &λη8ij ταϋτα δημοσιεύσας έχύρωσε; 

Πάντως δε και ό Χρυσόστομος τf]ν είς αύτΟν του 'Επιφανίου προφητείαν 

τϋ ώρι;_t τfjς έκβιώσεως αύτοϋ πεφανfρωκεν έπιμνησ-θ-είς~ Ταϋτα μικρΟν έπε· 
ξεργασάμην δείξαι βουλόμενος μηδε τοίς πταίσασιν αύτ<ϊ> μνησιχαχijσαι τον 

ΧρυσόστομοΥ, μηδΕ: τοίς άνεγκλήτοις λέγειν άδιαφορΥjσαι τό σύνολον. ~Επει 

καl Κυρίλλου, τού έν άγίοις πατρΟς ημών καi. άρχιεπισκόπου γενομένου 

~Αλεξανδρείας, χάριν τφ ίδίφ νέμοντος 3είφ Θεοφίλφ και πάπι;_t πρΟ αύτοi} 

τijς αύτijς Άλεξανδρε(ας χρηματ(σαντι μητροπόλεως &ποχήρυχτον ποιήσαν

τος πρΟς όλίγον τΟν Χρυσόστομον φαίνεται κα\7~ ϋπνον ίδείν Οtι περ &μα

tfi Θεοτόκφ συνfjν περιπατών έν τόπφ μεγάλου φωτΟς ό Χρυσόστομος, 

3ς ίδ<:Ον τΟν Κύριλλον έκείσε σπουδαίως εLσελ\Jόντα κωλύει τuϋτον πρΟς 
τα παρέσω πλησιάσαι έπεγκαλών δι~ αύτόv τfi Θεοτόκφ και λέγων· ναl 

Θεοφίλφ δώμεν Οτι έπταισα ως έν ζώσι τφ 8n ζώντι προσοχ3ίσας,. 
Κυρίλλφ δ/; μηδεν ήμαρτηχΟ:ις διαtί παρ' αύτοϋ μετa 8άνατον μάτην 

έχ{}ραίνομαι, δν ούδΕ τε&έαμαι, οϋτε μfιν έξ- αύτοϋ κατα ηlν πρόσκαιρον έωρά

ftην ζωήν; Έπι πολU δΕ καταβοώντος αύτοίί μεσιτείiσαι τούτοις τfιν Θε
οτόκον είποϋσαν τψ Χρυστόμφ· μη λυποϋ πρΟς Κύριλλον δι" έμέ,έμοi. χαρί
ζει Κυρίλλφ φιλούμενος, Εργον δτι καλΟν είργάσατο εLς έμέ, τΟν ύβρισηlν 
μου καταισχύνας Νεστόριον κεκοπιακ<1ς πολλΟ: δι& τΟ μεγαλϋναι καl κρα~ 

τfiσαι τΟ Ονομά μου. Ταύτην -&εασάμενος τfιν όπτασίαν ό άοίδιμος Κύ-
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.ριλλος παρευftUς κοινωνεί κατ& ψυχήν, πίστιν καl &νάμνησιv Εν δλαις ταίς 

Vπ' αUτόν έχκλησίαις τψ Χρυσοστόμφ πατρl καl &πΟ τότε μη μόνον καl 

-αϋτόν σiιν Ολφ τι$ κόσμφ Χρυσόστομον προσαγορεύειν τΟν Οσιον, άλλΟ: 
.καi χρtlσεων αϋτψ έπιμνησ&fjναι διαφόρων, προσμαρτυρουσών τοίς -δπ' 
-αύτοίί πίστεως έκτεδείσιν εν τε τφ βιβλίφ, τψ έπικληf}έντι {}ησαυρώ, είτα 
καi έν τψ πρώτφ λόγφ, τiρ πρΟς τdς βασιλίδας ύπ' αύτοίί τοϋ ~ άγίου 
λεχιtέντι Κυρίλλου. Λοιπον δε καl δι' &ν την έν Χαλκηδόνι φέρει μνη-
1!Ωνεύσας μακαρισrικώς σύνοδον Εκδηλώσει τοϋ μεγάλου Κυρίλλου πρΟς 

τΟ~ ~ίκουμενικΟν ήμών διδάσκαλον καl πατέρα Χρυσόστομον &γαπητικη 
και ομόφρων οίκείωσις Οντως γό.ρ καΙ Εν τούτφ την δόξαν Εδει τοϋ {}εοϋ 
ψανερω&ηναι τού μίαν είναι σύμπνοιαν Ίωdννου και Κυρίλλου τώv 

ltεoφiJόyyων φωστήρων. ΟΒτως μεν οΒτως τα περl τijς μνησικακίας ε!ρήσ&ω 
tοϋ Χρυσοστόμου καl μακάριος &λη&ώς και πρΟ δανάτου καl ιιετd {}άνα
τοv ό άγιος καΙ Ετι καιΨ ίJπF.ρβολfιν τρισμακάριστος Εν τfi δ~υτέρq. τοϋ 
Χριστοϋ φανίi παρ?υσίq. Οτι περ Επικερδης κληρονομία τοίς &ν{}ρώποις ή 
πολυποίκιλος τijς σοφίας αϋτοϋ κατελείφδη διδαχή, τα χείλη τούτου τα 

άγια, τα λαλοίίντα μέχρι τfjς συντελείας τοϋ αιώνος την κατα tών ψυχι
.κών πα{}ών και σαρκικών μολυσμών ίατρείαν, την έξ δλων τών άμαρτιώ\• 

έπιστροφfιν καl κατd πάντων τών αίρετικών ραγδαιοτάτην βροντή1•, τΟν 
·ύπfρ λόγον &γωνιστην καl ύπερ νοϋν κατορfiωtl1ν, τΟν ύπερ φύaιν έγκρατη 
καl όπΕρ Clσκησιν κοπιαστήv, τΟν πατριάρχην κατΟ: τΟ πράγμα καl μοναχΟν 
κατα τΟ πνεϋμα καl ίερέα κατ& την τάξιν, τΟν &κοίμητον τfiς προσευχf'jς 
-Οφ{}αλμόν, τΟν Cloκνov τfjς είρηνοποιLας πόδα καl &σιώπητον τfjς νου&ε
σίας στόμα· οϋ γ&ρ άπέγνω ποτέ τινος, dλλ' έ'καστον σώζεσ:θαι διαβεβαιο 
ούμενος τf~ fiύρq. κρούειν τοϋ -&εοϋ δι& παντΟς προέτρεπε παρακαλών. Τί 
γάρ είχεν, δ ούκ ελαβε Παρ& -&εοίί, ό κολακευτfις πατήρ, ό μειλίχιος &ρχι
-ερεύς, δ μελλίρρυτος φitόγγος, ό διδακτικΟς λόγος, ή άνυπόκριτος άγάπη} 

,() Εγγυητfις της μετανοίας, ή Ελεήμων Lλαρότης, ό συνασδενης τών άσ3ε
vούντων, τΟ κοιvΟν τfίς συμπα-θ-είας rραϋμα, δ παιδεύω\' ίαματικώς καi 
έλέγχωv είρηνικώς, ό ήf1ικώς νου-θ-ετών καl εύπειftώς έπανορflών, δ παιδα
γωγών πατρικώς καl οίκειοπα&ών συμφυώς, ό τών ζώντων Εν παραινέσει 

·-μεριμνητΥ}ς καl τών νεκρών έν έλεημοσύναις &ντιλήπτωρ; 'ΑλλcΧ πολλα 
λ' • , εyειν εχων περl αύτοϋ άρκοϋμαι τα γεγραμμένα δι' αUτΟν καl πάλιν 

.πα__ρα&έσftαι τοίς δγκωμίοις. Ε-δρον καl είδον καl &νέγνων οUτως Εχσντος 
tou ρητοϋ· Ελεyον περl τοϋ Ίωάννου Κωνσταντινουπόλεως τοϋ άξίως καl 

.δικαίως κλη&έντος ΧρυσοστόμΟυ δια τΟ tοϋ διδασκαλικοϊί &ρρύπωτοv καl 
--tίμιον καi κα&αρΟν καl διαυγες Οτι άφ' oV περ τΟ σωηlριον Ελαβε βάπτι-
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σμα οϋτε όJμοσεν οϋτε τινα Wρχισεν, οϋτ~ Εψεύσατο oUtε τινα κατηράσατο, 

οϋtε εύτράπελα έλάλησεν οίίtε μfιν εύτραπελούντων 1Ίνέσχετο. Διά τοι ταϋτα 

καl έν δφθαλμοίς άφρόνων τε&νάναι κατα τΟ γεγραμμένσν νομίζεται. Ζfι 

τψ ftεψ καl έν είρήνll δ τόπος αύτοϋ καl ό συρραφεlς κατ' αύτοϋ φitόνος 

σrέφος αύτψ σωτηρίας άμάραντον Επλεξεv. Εί γ&ρ καl κάτω ftρόνος άνο~ 

μίας κατ' αύτοϋ προετέ&ηι Clνω :θεΟς δι' αύτΟν έφ&έγγεtο μη ι:Ίπτεσftαι 

-τοϋ χριστοU μου καi έν τψ {}εράποντί μου μη πονηρεύεσδαι Χρυσοσtόμφ 

καl εl κάτω συνέδριον καr' αϋτοϋ ματαιότητας Εχραζεν Clρωμεν άφ' ή μών 

τΟν δίκαιον Οτι δύσχρηστος ήμίν έστιν, Cινωftεν δ 11ε0ς ώς Επl τοϋ Ίώβ 

νοητώς πρΟς αύτΟν διελέγετο· &άρσει, Χρυσόστομε, ή κρίσις σου μετCt ίκα

νοU κριftήσεται, σU δΕ μη &ποποιοϋ τΟ κρίμά μου1 μηδΕ πάλιν ο"ίου με 

·άλλως σοι κεχρηματικέναι, εί μή, _ίνα φανfiς δίκαιος, Οπως σε δίκαιον έμοl 

.προγινωσκόμενον είναι δίκαιόν σε και παρα πάσιν tυγχάνειν φανερώσω· 

δ&εν άπ' Ciρτι λnλη8ήσεται έν Ολφ τψ κόσμφ 1l εύσεβfις δικαιοσύνη σου 

μένουσα καl διαμένουσιt καl τιμωμένη νϋν καl &εl και είς τους αίώνας 

των αίώνων Άμ1lν. 

,Φuλ. 367α-370β 

f Κοσμδ. Βεστίτωρος είς τι}ν Ο.νακομιδι}ιι τοϋ λειψάνου τοV ίεροV καl 

θείου ~Ιωά1ΨΟυ τοϋ Χρυσοστόμου. Εύλόγησον πάτ~ρ. 

Σήμερον ή τοίi δνειδισitέντος δια ΧριστΟν παγκόσμιος επιτελείται παν

ήγυρις. Σήμερον η τοϋ εuσεβώς ζήσαντος καl διωχ&έντος &σεβώς έορτάζεται 

έκδίκησις. Σήμερον ό δια ζηλον δικαιοσύνης έξορισ&εiς πατριάρχης προς τον 

ίδιον καl άποσtολικΟν άνεκλή{}η \Jρόvον, ψtινι πdσαι αί τών άνitρώπων 

πατριαl χρεωστοίiσι δόξαν καl τιμ ην dναπέμψαι, δόξαν έν δνόματι αύτοϋ και 

προσκύνησιν έv αύλfl &γίι;;ι: αύτοίί, μεft' &ν κάγΟΟ τCtς τών ϋμνωv Uρας ftυσίας 

;είς τd των άρετών τοϋ πατρΟς είσπορεύομαι βά&η τΟν όvειδισμΟν αύτού 

τιμών, Οτι δια τΟν ΧριστΟν έξοuflενίσt}η, Οτι μακαρισtΟς ό τοιοϋτος &ληδώς 

yaρ ψuχωφελης η τούτου δt1]γησις καl η τούτου πάλιν &νάμνησις ώς εuχijς 

·έπιτυχία, πρΟς δν Εν δίψn δράμωμεν καl μάλιστα σήμερον Οτι περ άγα{}Ον 

τοίς τούτου προσέχει ν έγκωμίοις κάi έπεύχεσ3αι δια παντΟς άξίους ήμάς τών 

·άρετών αύτοϋ καl διδαχών άναδειχt}fjναι, Ον ό δεΟς σκεϋος δεύτερον άποστο~ 

λικης είς περιοuσιασμΟν έαυτφ και καλλον"fιν ίερωσύνης &νεπιλήπτου δικαίως 

'έκλεξάμενος έκ πολλι't>ν κλητών άvτl πολλών έκλεκtών ποιμένα κοσμικών λαών 

ρ λ ' ο> > 'δ ' β ' ' λ' κ ' ΟΖ \ ' .π uεχειρισατο. uκ εν ε ωκε γαρ ποτε ρυων τα ογια uριου, ωστε την ση-

;μερον α~τοϋ διδασκαλίαν τfi αi!ριον προση&εμένην προσομιλ(q; τών &κροα· 

5 
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:,ων αϋτο~ κ~ταγεμίζειν τα ίδια· περισπώμενοι γαρ περl τfιν πολλfιν τών 
ο~β:ω~ αυτου φων'Ι)ν ούκ εφ&ανον τΟν χ-θ-8ς αύτοϋ καταγγίσαι τfjς διδα
χης υεrον καl η τfjς αϋριον τοϋ στόματος αύτου κατε\tαλάσσιζε δρόσοι:_ 
'Αλλ' ' -~ ~ γε και τοϋ κόσμου τούτου μεταστΟ:ς τfjς παροικίας ήσυχαζόντων 
αυτου τών χρυσοσταλάκτων χειλέων iliφitησαν καt μάλλον είπείν άνα

π~εώτεραι τών σοφών αύτοϋ λόγων αί πηγαl καl άνεκαλύφitησαν rO: \tε
μελια της τερπνijς αύτοϋ γλώσσης και έπλη&ύνfiησαν Clβυσσοι τών διδα-
χών αύτοϋ καl αί βίβλοι τούτων ούκ Εσμικρύνδησ ' ' ;- /} ' , ~ , ~ αν μη μετροις αρι μου-

μεναι ψηφου, αλλ εις συμμετρίαν σωρευόμεναι πλη' /Joυc. Καi δ • -{} , ~ , . ια τουτο--

αυμαστος εν σωματι ότι περ σίι μετρητΟς έν συγγράμμασι καl δια τοϋτο 
I ' ~ ~ξ , ι:ι ' 

γ ,υκ~ς εν ε η:ησει ο; ι περ ε~φράδfις ~ν παραινέσει. 'Ο μετρών τοu Χρυ-

σ~στομο~ πονηματα εξαριδμήσει καl τfjς δαλάσσης τα κύματα, άλλ' όσα. 
,καν συναtη τοσαϋτα · ' ' -~ , -~' _ ~-ιαρεασει, και του σωρευομένου μέτρου Uπερανέξει τ& 

α~υλ~εκτον ,πλη{}ο:, ομοιούμενος Εν τούrφ τφ άφερεπόνως, ώς λόγος ποτέ,. 
τα της ltαλασσης επιτηδεύσαντι μετρfjσαι κυματοκύλιστα ρ~εί\}ρα δς • 

λλ' δ "λ ' οτ.χν 
π~ α ,ιη δε μετρών, φυρεlς τfιν ψfjφον, πρΟς την Εναρξιν τfjς ματαιοπο-
νιας παλιν Vποστρέψας πρΟς τΟ άνύπαρκτον τfjς έγχειρήσεως τΟν νοϋν Εν- · 

ησχόλει τΟν 'ίδιον, τοιοϋτος ό τ&ς τοU Χρυσοστόμου σχολα'ζω ' /} -
~ ν εν ηκι;υσαtt 

ν~μισ~ησ~ται βίβλο~ς, δν ~ρόποv καί τιvες, ώς λόγος, τετρακισχιλίας όκτακο-
~~ς α"υτου ~uνα;αγλο:τες βιβλους περl τών λοιπών αύτσϋ ήτονήκασιν εκδοϋναι~ 
υ κ απεικος γαρ εγειν περl αύτου· έξη- λ&εν -ϋδωρ ' ' ' , , ~ , εκ πετρας χρυσοτμητου· 

φλ~βο~ κα: εποτι~ε χ~υσοστομικijς διδασκαλίας καi ~κλή/Jησαν α! συναγω
γαι των λογων α υ του δεξαμεναl /Jαλασσών καi α! βίβλοι τω· ν ' , -
~ , , πονων αυτοv-

ωκεανοι σοφιας κυκλοUσαι πάσαν την ύπ' σύρανόν Καl γα' ρ ~,. e ' , ~ , , . ω~ ο χρυσος: 

εν υπατει~ ριπτο~ενος, τα: χείρας τών &νδρώπων διαπετάζεσ3αι πρΟς αύτΟν· 
παρασκευαζει κα'ι τους οφΗαλμοUς είς αύτΟν άναβλεφαρίζειν άναγκάζει 
Ετι δΕ καl τα χειλ ' ' , ~ " η. κεχηνοτα προς τα ριπτόμενα ποιεί, τοιαύτη καί ή τοϋ 

~ρυ~οστό~ου πατρος όμιλία, ότι πάς ό άκούων τών {tεοπνεύσταιν αϋτοϋ 
ρηματων ως χρυσΟν τΟν έξ αύτών περιπτύσσεται πλοϋτον 'Α 'λ ' - δ , · με ει ηνες, 
επι των ιιππευσαντων καιρών κληρικοί καl τών " ... c , 
δ β... , _ ~ ωκεανικων uπαρχοντες_ 
ιατρι ων προφασει τινων εκκλησιαστικών παραδόσεων καl τη·ς -

λ' , · του πασχα-

ιου τελειας κ~i &κ;ιβοuς κα:αλήψεως τfιv βασιλίδα καταλαβόντες πόλιν τψ· 
ταύτης πατριαρχu εμφανισ&εντες τηνικαϋτα πό3εν τε κι:ι.l τίνος χάριν η" .. {}, , ~ κει ν 
ερ~τη εντες, τον ωκεανικόv, Εφησαν, οίκείν κόλπον, καί την αtτίαν δι' ην πα _ 

εγε,νοντο_ σαφώς ~ιεξ~λ{}ον. Tou πατριάρχου πάλιν α~τοuς προσερωrήσαντ~ς: 
ποιαις της Γραφη, οι τών ~κείσε σχολάζουσι βίβλοιc τφ· Ευ' α λ' ' - 'Α , ., γγε ι ω και 
·>φ ποστολφ χρ<iσ{}αι μόνοις &πελογίσαντο. Αυ'nις του· ' ' u πατριαρχου καh 

.Ι 
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ποίαις, φασίν, είρηκότος πρΟς αύτσUς πατέρων παρ~ Uμίν και διδασκάλων 
έκδόσεσιν, Εν καl μόνον βιβλίον είναι παρ' αύτοίς &πεκρίναντο, 'Ιωάννου 
τοϋ λεγομένου Χρυσοστόμου, δι" t1.0 πολλfiς δ:ιφελείας σuνέ\Jεντο καδ' f1 μέ
ραν πληροϋσ&αι καl την μεν Εκκλησίαν ώς Εν τινι τούrφ μονογενεί κατευ

φραίνεσ{}αι τέκνφ, τΟν δε λαΟν ώς εν τι νι τούrφ μονοφεγγεί καταλάμπεσ8αι 
δφ3αλμι$, είναί τε παρCι πάσιν έπι8υμητ0ν τΟ τοιοϋτον βιβλίον παρ' ϋ.λλου 
καl ϋ.λλσu κα-&' έκάστην Εμπό-3ως μεταγραφόμενσν, καSάπερ τιvα σπόρον 
πρΟς έπικαρπίαν καρδιών έμπονούμενον καl βότρυν εUφραντικΟν χερσlν 
έκ3λιβόμενον καl μελιφflόγγως άκοαίς Εκτρυγώμενον καl άλας εύαγγελι
κών γλωσσών λογιζόμενον γεύσει καl γάλα \}ρεπτικΟν άποστολικώς άμελ
γόμενον και {~)ς έπl πέτρας οίκοδομείν ·διό της τοϋ τοιούτου βιβλίου στη. 
ρίζεσ&αι διδαχfjς. CΟρQ.ς, ώ ϋ.vδρωπε, πώς και έν τψ κυκλοϋντι την γην 
&κεανψ η χάρις τών χειλέων τοϋ Χρυσοστόμου πατρΟς κατεξεχύ{}η ; (Ορ<7ς 
πώς και δ πολiις έν ϋδασιν ώκεανΟ; τfjς πηγης πρσσεδεή{}η τού άγίου; cΟρQς 
πώς καl ή άλμη τών ώκεανικών fιδάτων τψ μέλι τι κατεγλuκάν&η τοϋ Χρυ

σοστόμου; •Qρ(Jς πώς καl τα τοσαυτα συστήματα τών πελαγών την του όσίου 
δεδιψήκασι γνώσιν; Είδες πώς μέχρι τών περάτων τfjς οίκουμένης τΟ κοι
νωφελες στόμα διijλ{)ε τοu δικαίου φ/Jεγγόμενον; Είδες πώς δ Παϋλος μέ
χρι τοϋ 'Ιλλυρικοϋ καl δ Χρυσόστομος Εως τοϋ ffiκεανοϋ γέγονε κfιρυξ; ι:ιΟν 
γαρ τρόπον μία τοϋ άπσστόλου βίβλος πάντα τα πρΟ~ σωτηρίαν περι
έσφιγξεν άν{}ρώποις, οϋτως είπείν μία καt τοϋ Χρυσοσtόμου βίβλος τοUς 
έν &κεανψ κατοικοϋντας ίσχυσε \1εοσεβi]σαι. Δεινόν, ώς ό λόγος, τΟ ϋδωρ 
τοu ώκεανοϋ κοχλάζον τii ~περβολίi τijς {}έρμη; βιοφέρει, δ λόγος τοίί 
Χρυσοστόμου πρΟς πό-&ον άκοflς ώtίου τοiις έν τψ ώκεανiρ διάγοντας Εξ
έκαυσε φωτιστικώς· ού γdρ μόνον αϋτοίς ήμερινΟς φωστfιρ έγεγόνει, &λλι:Χ 
και νυκτερινΟς έχρημάτισεν f}λιος άπ' άκρου του ούρανοϋ τfιν εξσδο~ της 
διδασκαλίας άκτινοβολώv καl τΟ κατάντημα τοϋ στόματος αϋτου Εως &:κρου 
τοϋ ούρανοϋ καταλάμπων ο{; της ψυχωφελοϋς δερμασίας καl οί τΟν -&κεα · 
νΟν οίκοϋντες οίικ άπεκρύβησαν λαοί, περί ού πρόσφσροv λέγειν· ό νυμφίος 
τfις έκκλησιαστικfjς παστάδας fiλιος καl γίγας άγαλλόμενος έν στόματι τοϋ 

δρόμου τών Εντολών τοϋ Χριστοϋ, ό έν τiρ παραδείσφ σήμερον τοϋ άπο
στολικοϋ ναοϋ τΟ σκήνωμα {}έμενος έαυτοϋ, έπιστρέφων ψυχάς, δ έν μαρ
τυρί~ τijς πίστεως σοφίζων νηπίου ς τijς δρ8οδοξίας τCι δόγματα, δ το ίς δι

καιώμασι Κυρίου τας εϋfiείας πρΟς αϋτΟν έν προσδοκlq. τών μελλόντων 
ε~φραίνων καρδίας, δ ταίς ~νtολαίς τοu Κυρίου δφl}αλμών τηλαυyίζων δια· 
νοίας, ό τΟν φόβον τοϋ Κvρίου άyνώς διδάξας διαμένεLνJ ό τ& κρίματα 
Κυρίου &λη{},νCι πιστοφουήσας ~πάρχειν κα\ tαuτα παρεγγυών φοβείσ/Jαι, 
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δ έπι&υμητΟς Uπερ χρυσίον καl λωον τίμιον πολUν καί γλυκύτερος δπfρ 
μέλι καl κηρίον διδάσκαλος. Toίvuv τα εl.ς αύrΟν πραχ&έvrα παραπτώματα 
τίς συ νήσει; ~Οrαν γι:Χρ έvομίσ&η παρ α τώv έχ&ρών αύτοϋ κατακυριευ&fj
ν~ι, τότε καl μdλλον &νυψώι'tη παρά τοU &εοϋ καl κα&αρισfJεν τ .Ον άνομη_ 
σαι'των είς αύτ:Ον δια κενών Εγκλημάτων .μείζω τούτου τΟ Ονσμα μετd. &ά
νατον έγνωρίσ&η. ~ΑλλιJ καl Ειίονται μέχρι συvτελείας τοίi αίώνcς εις εU
δοκίαν κατανύξεως τα λόγια τοϋ στόματος αύτοϋ καl ti μελέτη της καρδία--

" ... " , ':ι 
αυτου ενωπιον τών άν-θρώπων δια παvτΟς Οτι καl βοηι~Ος εlιφροσύνη::; κal 

λυτρωτης ραfl-υμίας κcιi παρεγγuητfις μετανοίας πdσιν ΕγένετΟ -&εοπαρό
χως· 1ϊράσ-8η γΟ:ρ Κύριος τοίς λόγοις αUτοϋ, ηύφράνt<fη τοίς έργοις αϊιτοϋ 
κατεδόξασε nlν εν τψ κόσμφ ζωi]ν αύτοϋ, ύπερανεβίβασε την μεrεκβιώσε: 
τε/,ευrfιν αύτοϋ, εδοκίμασεν αίιτΟν επi ψευδομαρτύρων &νrιλογίας, έδυνά
μωσε τΟν κατ' αϋτοU φατριασμόv, διΟ πρόσφορα καl ταύτα ],έyειν- έχ&ρΟς 
ώvείδισε τΟν Κύριον, εvεκεν οίί ώνείδισε τόν Χρυσόστομον Κυρίου. Λαος 
αφρων παρώξυνε τΟ Οvομα αίιτοϋ χάριν δι' ών έλογίσ~ντο κατd τοϋ ήγα
πημένου μεγάλως ύπό τοίi itεoίi. Είπαν τα χείλη ήμών παρ' ήμίν έστι 
rι:ίς έκζ1ιτήσει; 'Ώ τοϋ φ&όνου, ω τοϋ μίσους} ω τfjς &δίκου μανίας. 'Αλη~ 
{}00ς κατα τΟ γεγραμμμένον καl τών τελείων ό μώμος κω~·άπτεται. Πώς ούκ 
"'ι, ' .Q ' ' ' 
ε\ αρχωσαν το καυαρον μεμψολογιαις στο μα του χρυσοίi παραχαράξαι, τα 

χείλη τα άγια καια προαίρεσιν καl ούκ &πόδειξιν βεβηλώσαι, τfιν γλυκύ
τητα παραπικράvαι του κόσμου, τΟν πατέρα τfjς έκκλησίας &ποκηρϋξαι σUν 
τούτοις καl κατα τοϋ Κυρίου φρυαχ8fiναι καl κατΟ: τοϋ Χρισtσίi' αίιτοϋ 
κενd μελετfjσαι; 'Αλλ& ταϋτα μ8ν ζητείν ήμέτερον ούκ Εσrιν· οίδε γ&ρ ό 
Κύριος τοUς Οντας αύτοϋ κα;l ό φοβούμενος τόν Κύριον &ποστήτω, φησίν· 
&πο &δικίας. Τών δΕ τοϋ Χρυσοστόμου καi πάλιν έπιλάβωμαι 11ριάμβων 

' ' " " ' " - ' ' κορον γαρ ουκ εχει το αvυμνέισ&αι τον Χρuσόστομον, λέγω τΟν φίλον τοϋ 

{}εοϋ. Κατάδηλον ποιώ τΟν 3ησαυρ0ν τfjς έκκλησίας, τΟν πλf)ϋtον τfjς όρftο
δοξίας~ τΟν χρυσΟν τfjς διδασκαλίας, την δεξιι:Χν τfjς έλεημοσύνης, τΟν &ντι-

' ... ' ' ~ φωνητην της μεtανοιας, τον εκδικητi}ν της &:δικίας και πάντων' τών άρ~τών 
κατορ&ωτήv. Τί γδρ Εσχέν, Οπερ οϋκ Ελαβεν έκ τοϋ 8εοϋ καi ώς πάντα 
δυνηίJεlς λαβείν δπΟ τοϋ ftεοϋ Ολωv &νελλιπης δια τού ftεοίί τών άγα&ών 
άν~δείχ{}'η; ~σ με~α τΟν βαπτιστfιν "Ιωάννηv δεύτερος μετανοίας κfίρυξ, 0~ 
κ~ι συνωνυμος και συvδίαιτος τfi πολιτείQ: τοίς άνftρώποις άνεδείχ&η σiιv 
tφ φωτίζειν έν βαπτίσμασι καί κολυμβή/1ρας κα/1' ήμέραν δακρύων συγκε
ράνας έν τfi έκκλησίι;χ δ,α τijς α~τσϋ προσομιλητικijς κατανύξεως. Tfi yaρ 
χρυσfi τοίi στόματος άξίηj, τουτέστι τfi διστόμφ αύτοU τών χειλέων ~ προ
φορ!f,, τaς &κάρπους προς έπιστροφ/ιν &νακόψας ξηράδας tαίς έρήμαις ψυ-

Κ. Ι. Δυοβουνιώτου-Κοσμά Βεστίτωρος &νέκδοτα έΊκώμια εtς Χρυσόστομον. 69 

χαίς φωνή_ βοώντJς και αύτΟς γέγονεν Εκκλησιαστική, ό μετδ τΟν ι'tεολόγοv 

καl εύαγγελιστfιν τρίτος έν Εργφ καl λόγφ φανεlς 'Ιωάννης οίi κατΟ: τΟ 

Ο'ιιομα καl τijv α'ίνεσιν Εσχε τijς χρήσεως σαγηνεύσας ψυχCtς τί) πίστει, άλι

εύσας πρΟς άρετών κτήσεις τα; πολυγεvεϊς τών άνίJρώπων Cί.γρας, δεολο

γήσας τΟν ΧριστΟν Εξ αύτοϋ κυρίως του πνεύματος αύrοϋ· στfiι'tος γ(Jρ 

Χριστοϋ τΟ πνεϋμα τό αγιον· λέγει yCtρ αύτΟς ό Χριστός· τΟ πνεϋμα έξ 

έμοϋ λαμβάνει καl &ναγγελεί ύμί". Το δε λαμβάνει δηλοί το &ρύεσθαι καΙ 

άντλείν ώς άπΩ πηγης. Ηροντης υίός ό -&εολόγος, είς πCiσαν την γην fξ

άκουστος τοϋ Χρυσοστόμου ό φ-θόγγeς, ό μετd το-Uς άγίους άποστό

λους τρισκαιδέκατος μαδηrfις τοϋ Χριστού, μη χρυσΟν καl αUτΟς εν ζώά 

ναις βαστάζων, &λλα στόμα χρυσοϋν χαριτω&εlς Εχειν πρΟς νου-8-εσίαν, ό 

μετd Παϋλον τΟ τfίς έκκλησίας σκεϋος, ώς &πΟ της τών Εκείνου φλεβών 

Εκχεχυμένης χάριτος ποταμός, ό μετCt μαρτύρων ούχ ήττον ταίς ύπομοναίς 

ά&λοφόρος, έλι&άσ&η ταίς λοιδωρίαις, έπρίσ&η ταίς διχοσrοσίαις, επει'Qά

σδη ταίς έπηρείαις, φόνφ μαχαίρας πλειστάκις, ύπΕρ δικαιοσύνης άπέftανε, 

περιfjλ{}εν εν άδίκοις στόμασιν, ύστερούμενος ό μηδέποτε περισσευfiείς, ίJλι

βόμενος ό πάντοτε τών εν ίJλίψει γεγονως παραμυ{}ία, κακουχούμενος ό 

τfιν νέκρωσιν Εκάστοτε τοϋ Χριστοϋ εν τίj ίδί~ φορέσας σαρκί, ού κατ' άλή

ftειαν ούκ fiv άξιος ό κόσμος, Εν πελάγει συμφορών ταραχ-&είς, εν βυflψ 

κατηγόρων κατενεχ&είς, έν γυμνότητι της έκκλησίας κατακρι3είς, έν δίψn 

καl πείνn τοϋ οίκείου χάριν κατολιγωρήσας ποιμνίου, Rν έρημίαις άπενεά 

χδείc, έν Ορεσι δυσβατήσας, έν οίκοπέδοις αίιλισftείς, έν σ:r.:ηλαίοις καl 

δπαΪς τfίς. γης συγκλεισ&είς, δiζ έξορισ8είς, τρlς φατριασ8είς, περl ών μαρ~ 
τυρηftεlς δια της πίστεως επέτυχεν οf;τος καl πρΟ της επαγγελίας τοϋ αί-

ωνίου μισ&οϋ, ώς τοϋ &εοϋ περl t(Ον έν βασιλευούσn κατοικούντων χρείτ

τόν τι προβλεψαμένου, ϊνα μη χωρlς τών έαυτοϋ προβάτων ό ποιμην άνα

παύηται κατ& τd ξένα. "Όitεν ή προσαχftείσα τφ Χρυσοστόμφ πατρl διd 

κεvfίς &ς γέγραπται τιΟν άνομησάντων είς αύτόν πρΟς την έξορίαν Εξοδος 

ούκ έλογίσ&η τούτφ διωχftέντι κάκωσις, ούδ8 πάλιν ή &φ' ήμών πορεία 

σύντριμμα, Οτι περ έφύλαξε Κύριος πάντα τα δστα αύτοϋ. '"Εν εξ αύτώv 

ού συνετρίβη· κα3άπερ γδρ καl τα πατριαρχικό: τοίί 'ΙακΟΟβ δστd έκ τfjς 

τών Αίγυπτίων άνακομισ&έντα χώρας κατd την γfίν τfίς επαγγελίας τοίς 

πατράσιν αύτοϋ κατατεδέντα συνεταφιάσi7ησαv, οϋτως καl ό Χρυσόστομος 

είς άλλοτρίαν ταφεlς παροικίαν, είς τfιν τών πατέρων αlιτου και άποστό

λων τοϋ Χριστοϋ μετετέ/1η σήμερον έκκλησίαν. Διlι καi έν ήμέρι;χ τijς έπι

σκοπης τού Κυρίου λάμψει τούτου τΟ φώς καl οί σπινftηρες. αύτοϋ, καθά 

φησιν η Γραφή, έν καλάμΏ τών έχδρών αύτοV δραμοUνται δτι χάρις εν αύτψ 
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καl Ελεος ώς έκλεκτψ toίi δεοϋ καt οί άσεβήσαντε~ είς αύτΟν Εξουσιν έπι

τιμίαν, Οτι παιδείαν αύτοϋ καl σοφίαν έξουθ-ενήκαι>ι χαl ή έλπlς αύτώv, ώς 

γέγραπται, καl οί κόποι άνόητοι καl άχρηστα τα τούτων Εργα κατα δΕ τΟ 
' ' ' γε:ρ~μμενον' και π~ρl τούτου Ενέμειναν οί πιστ:οl έν τfi πρΟς αUτΟν άγάπn 

κα~ οι πεισflεν,τες των λόγων αύτοϋ συvηκαν άλήδειαν. (Ο μετα πατριαρχών 

μειζων πατριαρχης κul διl(αίωv πλείων δίκαιος καl μετα όσίων όσιώτερος και 

μετa προφητών σεβασμιώτερος, Ό μετα μοναχών flπερεγκρατής. Ε!ς δλα 

μ~ναχΟς καl κα{}ηγητών Uπερ&αύμαστος, έv πάσιν ήγούμενος, ό μετα προ

βατων ποιμfιν καl μετ& ποιμένων άρνός, ό μετ~ &σκητών dναχωρητfις έγκό

σμιος καl μετ' &ναχωρητών Lδιά~ων όχλούμενος- οUκ fiν γαρ ό &κούων 

τ~ν λόγον αUτοϋ έν Εκκλησίαις Οστις πρΟς άποταγfιν τών φ\Jαρτών έλθείν 

ου κατενύγετο, εύλαβης άντΊ κοσμίου μεταποιούμενος είρηνικΟς &ντl 8υ-
, δ " λ ' ~ω ους, ενα λασσόμενος, σώφρων έξ &κολ'.iστου μετατι\Jέμενος, Ελεήμων έξ 

~με~αδοτου, γινόμενος, εξ &μετανοήτοu κατανυκτικός, έξ &πίστου πιστός, έξ 

α:οη:ου γνωστης, έκ πεπωρωμένου διακριrικός, βίςχ. φύσεως πρΟς τΟ· άγα

\J~ν εκ~στον μετιχνηλατούμενος δι' αϋτοϋ τό πολίτευμα έν Χριστι$ 'Ιησού 

τφ Κυριφ ί.'jμώv, Φ ή δόξα vϋν καl άεl και είς τοirς αίι:7)νας τών αίώνων 

Άμήν, 

Φuλ. 370β -- 376β 

Κοσμfi Βεστίτωρος έγκώμιον εlς η)γ άJ'ακομιδην τοϋ έ1' άγίοις πατρός 

Ίωά1'Ι"ΟV του Χρυσοστόμου και περl τοV άπολογητικοU του 

βασιλέως έκ προσώπου η]ς έαυτοV μητρδς καl παν. 

τδς του πλ'!}θους roiί λαοiί τi]ς ποδς ΘεΟJΙ 
• ' cι ~ 1 , 

και τογ αγιον εκrει.εσθεισης δοξο· 

λογίας. ΕVλόγησον πάτερ. 

'Ήκουσται πάντως ύμίν, ώ φιλόπιστος πανήγυρις καl φιλάγιον Ciflροι

σμα, τ& μεγαλεία τοϋ flεοϋ καl τοiις λί\Jους αUτοiις κεκραγέναι, τουτέστιν 

δτι καi οί λι{}ίνης καρδίας &νάμεστοι εξ αuτijς ε!πείν τijς φύσεως δοξολο

γεiν τΟν -8-εΟν Εκπαιδεύονται και πάλιν Οτι περ Επl τών δωμάτων αL &ρε

ταl και οί βίοι τώv δούλων τοϋ flεοϋ λαλόϋνται πολυ&αυμάστως. "Όχνον 

τοιγαροϋν &πο-8-έμενοι πάντα και την εϋπερίστατον &κηδίαν φιλοκροάμονα 

σπουδi]ν τοίς περl Χρυσοστόμου καl αδ&ις διηγήμασι παρασχείν Επινεύσατε· 

άγαflΟν γΟ:ρ τΟ Εντρυφάν ταίς τών τούτου Επαίνων προαναμvήσεσιv- r}κω 

γαρ ύμίν φέρων καl τΟν τέταρτον τούτου λόγον τής μεταflέσεως τοϋ άγίου 

φιλόχριστοι, τοϋ δρόμου μεν εuλαβούμενος την βαλβίδα, τii> δε {}εψ πεποι: 
δι:Dς τ"Π Ελπίδι· Oflεv καi νϋν τfιν νύσσαν τού λόγου η πρΟς τΟν άγιον ύμνο. 
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.λογία φθ-άσαι προ-8-uμουμένη, τΟν πώλον τοϋ λογισμοϋ κατακέντtlσει επι 
τΩ στάδιον τiiς Επιτυχίας εύκτικώς έπειγομένη· ώσπερ δΕ οί. τ& ρόδα τρυγών .. 
τες έπι τΟ έτέροuς τfl δσφρήσει τfj~ εϋωδίας -3εραπεϋσαι ούrοι πρώτοι τfjς 
.εUωδίας μεταλαμβάνουσιν, οϋ-ι;ω κάγι:Ο τfjς εύωδίας τών τού πατρΟς πρ{δτος 

μεταλαμβάνω κατ& τΟ έμοι δuνατΟν καl ύμίν μεταδίδωμι. ~Αλλ' άνάσχου 

τfjς ήμών προπετείας, Χρυσόστομε, έπίδος κ&μοι σαύτΟν ώς έπέδωκας τfι 

πίστει τών άναχομιCiάντων τΟ σι:Ομά σου. Μεινάτω καl παρ' ημίν τΟ πνεϋμά 
σου σtlμερον. 'Εμφάνισον fιμίν τών άγιασμών σου την χάριν καi δίδαξον 
fιμάς α δεί λαλεί ν καl πάλιν περl σοϋ, έπειδfι καιρΟς λοιπΟν καl της μεταδέ· 
σεώς σου δοξολογήσαι την χάριν ποία τε τοϋ ζην σε κατα ftεΟν καl ύπερ 
αύτοϋ .άποδανείν γέγονε προflυμία. ·ο γδ:ρ κατα 8ε0ν ζών καl άποftVήσκων 

ζfι, δ δΕ μη ζών itεαρέσrως καί πρΟ τελευτfiς δανατοϋται. Οϋκοϋν καλΟν τΟ 
-tilν Εν Χριστι{\ άλλ& και τΟ άποftανείν δι& τΟν Χριστόν, ώς γέγραπται, 
κέρδος. 'Επεl διατί μνήμη δικαίου μετ' έγκωμίων, εί μή tOL γε καl τελευ
τήσας ό flεοσεβfις &νήρ Επαινείται; Τοιούrος δ πατfιρ ήμών Χρυσόστομος, 
δι' Ον ύμίν ωϋτο τfjς περl αύτοϋ ύποflέσεως τΟ άληflινΟν καl Εκ{}αμβον 
tού λόγου συμπέρασμα ποιήσομαι. Οϋκ Εστιν δ δεΟς άδικος έπιλαν&άνε
σ-&αι κατα τΟ γεγραμμένον Εργου δικαιοσύνης άνftρώπου. "·Ώσπερ ο-\)ν μετd: 

··την έξ Αίγύπτου μετοικεσίαν τοϋ 'Ισραfιλ άπέδωκε τοίς άπογόνοις τοϋ 
Σημ τα παρ& τών Χαναναίων Εν τfι χώρ~ τfις Παλαιστίνης δίκαια, οίς 
-δι& τών φυσικών υ'Lών αύτοU ό πατηρ τούτων και τοίί κόσμου κληρο
νόμος Νώε μεft~ Ορκων άσφαλείας μετ α τιJν καταχλυσμΟν έμέρισε διαflή
κην τοϋ μη καιρφ ποτέ τινι τα &λλήλων κα&αρπάζειν κτήματα κα1 άνομίαις 
,ώς άπ' άρχης και αίμασι την γην καταμολύνειν, οδrως κα1 έπl τού Χρυ· 
σοστόμου πατρΟς ήμών ό διακρίνων πεποίηκε 3εός. ~Ως γ&ρ τψ Ση μ μετα 
,δέκα καl δκτω γενεας τα της κληροδοσίας &ποκατέστησεν ίδια, οϋτω καl 

τψ Χρυσοστόμφ μετ& τριάκοντα καl τρείς χρόνους τΟν οίκείον &πέδωκε 

3ρόνον, ίνα μη τοiις πόνους αύτού τής διδασκαλίας άχληρονομήτως ή κτίσις 

αύτοϋ ζημιω8fi. Καi γaρ κατa το γεγραμμένον ε!ς πολλaς γενεaς διεκδικών 

ού λανίtάνει μακροθ-υμών ό \JεΟς ό κατα τΟν τοϋ Μωϋσέως {}άνατον καl τΟ 

πνεϋμα του Χρυσοστόμου μετατεθ-εικd>ς πατρός· άντl γαρ τού άκοϋσαι άνά

βη3ι εϊς τό Ορος κάκεί τελεύτα, Εξελflέ, φησι, Κωνσταντινουπόλεως, Χρυσό· 

στο με, καl πρΟς δλίγον τfiς Κομάνων καταλαμβάνων πόλεως έκεί μετάστηδι 

tοϋ βίου τοίί φ&αρτοϋ· Επανακάμψεις γαρ μετά τινας καιροUς δ&εν άπη

λά&ης διότι flεΟς έκδικtlσεων έγι:Ο καl Κύριος έκζητών διωκόμενον. Καl 

έπειδη άδύνατον ψεύσασ&αι flεO~' οϋtως συμβέβηκε τψ Χρuσοστόμφ πατρί. 
Πρόκλοu γaρ τοϋ &οιδίμου τον πατριαρχικον τfjς βασιλίδας πόλεως διιiJύ-
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νοντος 8-ρόνον μετα κft' τοϋ διωγμοU τοίί άγίου χρόνους καταστα8έντος της 
έκκλησίας προέδρου, τοϋ λαοϋ μηκέτι τΟν δδυρμΟν δποφέροντος άκούειν δια 
τΟ μη τόν Χρυσόστομον τίJ τών διπτύχων άναφέρεσt1αι μνήμη καl η)ν έκκλη
σίαν είς σχίσματα περιελ&οίίσαν Οράν άδολεσχοϋντος έν τι$ τετάρτφ Ετει τfjς. 
αδτοϋ άρχιερωσύνης εύδέτου δραξάμενος καιροϋ δijλα ταUτα τψ βασιλεί πε. 
ποίηκε Θεοδοσίφ τc"ρ νέφ. ~Ην δΕ λέγων α"fιrψ οϋτως Είιδοξίας μΕν σαρκικώς 
καΙ έκ δελήματος άνδρΟς τέκνον ύπάρχει ό νίίν κρατών τfjς βασιλείας, πνευμα~ 
τικος δε καi &πο κολυμβήl!ρας υ1ος τοu Χρυσοστόμου πατρός. "Ενεκεν δε 
τούτου πρΟς τfιν παράκλησιν δχυρωftεlς δ flεοφόρος Πρόκλος παρρησίq: τΩ, 
συμφέρον τfi βασιλείg καl τfi πόλέι συνιστάνων καl τΟν κόσμον εϋεργετώv 
προσαν·ατί8εται Θεοδοσίφ τοιαϋτα πρΟς αϋτΟν μεσιτεύσας ζήτησαν, βασιλείi, 
' ' δ ' ' ' "'δ ο , 'ζ δ ' ' τον σε ια πυρος και υ ατος, οταν ανεκαινι ου ια τοίί βαπτισματος, γεγεν-

νηκότα καί ταίς ίεραίς άγκάλαις, κα{}άπερ ΣυμεcΟν δ πρεσβύτης, έν νόμφ, 
Κυρίου μετd τΟ βάπτισμα πατρικώς άναδεδεγμένον. "Η έκκλησία βο~ σοι· η 
στολή μου διέσχισται, τΟ στόμα συγκέκλεισται, τΟ κάλλος fiμαύρωται, έλυμή-· 
νατο μονιΟς άγριος τΟν ποιμένα τών προβάτων μου Χρυσόστομον καl -δες 
φl!ινοπώροι τοiις καρποvς τών χειλέων μου. 'Εβεβήλωσε φl!όνος το &γίασμα 
τοu λειτουργοϋ μου. Ώς έν δρυμφ ξύλων άξίναις έξέκοψαν αδτον &π' έμοv. 
~Επl τΟ αύτΟ έν μνήματι καl μετοικ~σίg ξένn κατέρρηξαν αύτόν. Είπαν 
αί συγγένειαι τών αίρετικών έπi τΟ αύτό· καταπαύσωμεν τΟ στόμα τΟ λαλfj~ 
σαν πολλd καδ~ fιμώv. ~Ητιμάσαμεν τΟν χρυσόν αύτοίi, ούκ Εστιν Ετι ό δι
δάσκων καl ήμας συστομίζωv λοιπΟν. "'Εως πότε, βασιλεϋ, δι& τΟν Χρυ~ 
σόστομον δνειδιεί ό έχftρός ; Άπόδος μοι τΟν ά"tιπρόσωπον τοϋ νυμφίου 
Χριστοϋ. Άποκατάστησον τfi .μητρί σου τΟν πνευματικόν σοJ πατέρα· 
Καν ή σαρκική σου μή~ηρ Εύδοξία τοϋτον με έζημίωσεν άσ.πλάγχνως, 
σαρ ος συ ' ζ ~ ' ' ~λ1' " ' ' ?' ' ' κ μη η/\ωσης προαιρεσιν, α ι αγιασμον πvευματος, ου χωρις οUδε1ς 

Ιiψεται τον Κύριον. Παρijλl!εν ή Εύδοξία, μένει διηνεκώς ή έκκλησία. 'Εγώ 
σόυ μήτηρ αίωνίζουσα, χαροποίησαν μου τα πρΟς τΟν Χρυσόστομον σπλάγ~ 
χνα, Ο.πως κάμΕ: μεσιτεύουσάν σοι τα πρΟς τΟν itεΟν σχfiς καl τοίί Χρυ
σοστόμου την ψuχfιν πρεσβεύουσαν κτήσn περl σοίί. 'Αλλιi γενοϋ δικαιο
σύνης υίΟς καl προσευχi)ς σrηριγμός. Ταϋtα τοίνυν τοϋ Πρόκλου ως έκ 
προσώπου τfjς Εκκλησίας τψ βασιλεί μεμηνυκότος καl εί πρΟς τΟν {}ρόνον, 
φησί, τΟν "ίδιον τΟ σώμα tοίί Χρυσοστόμου κελεύσεις μεταχομισfΗjναι, συν
τόμως ού μόνον τdς εκκλησίας ένώσεις, &λλ& καl την πίστιν κραταιό>σεις. 
Πείftεται ταύταις ταίς παραινέσεσιν ό βασιλεύς, 0ς ;ιταρευf}ύς τινας τών 
έπ' εύλαβεί~J γνωρίμων καl χρησίμων της συγκλήτου τάξας κελεύσεις τε 
τούτοις έγχειρήσας &πολύει τοUς άνδρας έν Κομάνrι σUν καl γλωσσοκ6μφ 
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πάνωftεv περιηργυρωμένφ προστάξας δια τάχους γενέσθ-αι κατα τf]ν λεχflεί

σαν πόλιν καl τιμfi .πολλfi τΟ λείψανον άραντας τοίi άγίου τίi Εκ χώρας εΙς. 

χώραν καl Επαρχίας είς έπαρχίαν ύπαλλακτικfi φωταγωγίg καl ψαλμφδίας 

διαδοχfi καl τϋ λοιπfι χατα τijν δδΟν χρειώδει δορυφορίtt &νακομίσαι τοίίτο 

πρΟς αύτόν. Πεφθάκασιν οίιν οί έπl τοϋτο σταλέντες τοιαϋτα πρΟς τοUς 

έν Κομάνυ κατοικοϋντας διεξελ&όντες· ποϋ τεflήκατε τΟν φωστηρα τοϋ 

κόσμου Χρυσόστομον; ε"ίπατε fιμίν ποϋ ή τfiς άναπαύσεως κείται ζύμη, ποϋ 

η βασιλικη κέκρυπται δραχμtl, ποϋ ό τfjς έκχ/~ησίας κέχωσται μαργαρίτης; 

Λέγετε ήμίν ποϋ οι γρηγορούντες ~πνοϋσιν οφθαλμοί,. ΠΟU ή ήδύφl!ογγος 

λύρα σιωπft, ποϋ ό τiϊς διδασκαλίας φυλάττεται δησαυρός, ποϋ δ Εμψυχος 

έβαλαντώ&η χρυσός, :τι:οϋ ό ενσαρκος κατεκερματίσflη πλοϋτος, .ποϋ ό δόκι

μος ταμιουχείται τfίς εύχρηστίας άργυρος καl ποϋ τΟ ύπερβλύζον έχωνεύ{}η 

στόμα; Ού κλέψαι τΟν oU κλέπτην άλλα φανερώς λαβείν τΟν καλόν παραγεγό
ναμεν ποιμένα. Ό τών Επιγείων &νακτορικι:i1~ χατάρχων νεύματι του έπου

ρανίου βασιλέως fιμ{iς Εξαπέστειλε λέγων· πορεύεσ&ε είς την Κόμαναν πόλιν 

καl εύρήσετε εκεί τΟν οίκουμενικΟν διδάσχαλον καl κοσμοtΟν πατέρα Χρυ

σόστομον Εν μνήματι 8ξω μικρΟν του άστεος κατακείμενον. "'Αραντες αύτΟv 

φέρετε πρός με και έάν τις ύμίν εϊπn η, έρείτε πρΟς αύτόν· ή δυγάτηρ τοϋ 

βασιλέως τών βασιλευόντων καΙ. μήτηρ πασών τών Εκκλησιών έκκλησία ωσπερ 

κροσσψ τΟν χρυσοίiν της ίδίας ώραιότητος ζητεί τοϋτον περιβαλέσ&αι. Έλυ

πήflησαν οί Κομάvης λαοl τούτων άκηκοότες, ύποδεικνύουσι τοίς βασιλικοίς 

άνδράσι τΟν τάφον &νατινάξαι τοϋτον- αύτοl γ δ. ρ την ίδίαν ζημίαν ύπεστάλησαν 

αύτουργίiσαι. 'Αναρρr.δνυνται τοϋ ΧρυσοστομικοU σώματος οί διασώσται, 

άνακομβοίiνται τοUς έαυτών χιτώνας, καδάπερ οί έπl τό Πάσχα τfiς εύωχίας 

Ίσραηλίται, Εγχειροίiσι τfi άφfi τοϋ Ορύγματος χαίροντες όμοϋ καl τρέμον

τες χα ρ~ δια την έπιτυχίαν, τρόμφ δια τΟ &ν άξιον. Άποκυλίουσι τΟν λί8ον 

τοϋ μνήματος ωσεί τινες λέγειν ϋ.γγελοι σαρχικοl τψ άντιτύπφ τοϋ Χριστοϋ 

καί1υπουργοϋντες, τ ψ Χρυσοστόμφ. Ό τάφος αναπτύσσεται, ό ούραvΟς παρ α~ 
' • ) , λ) ' ., f} ~ ' c - ' vοίγεται1 παρεχυψαv αγγε .οι, η γα ... ιασανtο ανιρωποι, εσκιρτησεν η γη κω, 

ώς η παράδοσις Εχει, ε'ίς στήλην κοιμωμ~νου λί&ου μεταποιη&Εν tοϋ 

άγίου τΟ λείψανον εόρον. Γνόvτες δΕ μη έπιδοϋναι τούτοις έαυτΟν εUδο

κήσαντα τΟν Χρυσόστομον ήδο/.έσχησαν, κατnσχύν.ftησαν, τρόμος έπελάβετο 

αύτοVς καl &ρξαμένων κλαίειν μετεκιρνώvτο τών Κομάνης λαών έπ' αύτψ 

τα δάκρυα καl ταπεινούμενοι δημοσίως έξωμολογοίiντο λέγοντες• ούχ ή 

καρδία ήμών καιομένη fiν έv ήμίν, Οταν &ναξίως διανοίγειν τΟ μνfjμα 

κατετολμώμεν. Πολλψ τοιγαροίiν τψ τάχει τψ βασιλεί τΟ πραχ38v &ναφέ

ρουσι. Στενάζει τούtων &κούσας ό βασιλεύς. 'Απορεί τί διαπράξασ&αι. 
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~οφίζει ·ω,ϋtο\' δια τi}ν πίστιν ό δεΟς τί ποιήσει. Προσκαλεσάμενος γαρ 
τον, πατρι~ρχην καt τΟν άπαντα λαόν φησι πρΟς αύτοίίς· ύπολαμβάνω μη 

κατα παραιτησιν άνανεϋσαι πρΟς 1iμάς έλ&είν τΟν Χρυσόστομον άλλα' ' 
~ & , cι , κατ 

·αυ εντιαν, ση δυναστεί~ τοϋτον μετενέγκαι κατηυ&αδιάσαμεν 'Ε δ -" _ . ν εεις 

αυτου τ~ίνυν τuγ~άν~ντες ~εϋτε καl 'παρακλήσει την έπίνευσιν αύτοU ζητή· 
σωμεν. Ηρεσε δε πασιν η βασιλι;<η βουλη' και έπηΎεσαν ~ I • ~ -.. , , ~ , " ειποντες ακ"='ι· 
βως καρδια βασιλεως εν χειρι iJεοϋ. Και λαβων χάρτην δ β λ ' 'ξ 
'δ , , , ασι ευς ε 
ι ιοχειρου την δεησιν έποιήσατο περιέχουσαν ο"' . - ~ -, , _ υτως τφ οικουμενικφ 

διδασκα/,φ και πνευματικω μου πατρi Ίωάννn - " ' ' , . • • , τ φ αγιφ και χρuσοστομω 

πατριάρχη, Θεοδόσιος βασιλεύς. Ώς νεκρόν σου τΟ σω· μα ' • ' _ ~ , κρινας και κε-

_λεuστικως ανακομισαι τοϋτο διαπεμψάμενο - " δ • -, , , • , ς του εσπου ασμενου τυχειν 

διχαιως ε~ωλυ{}ην. Ιδου νϋν ώς πρΟς ζώντα τfιν παροϋσάν μου και χειρό
γραφον πεμπομφα δέησιν α!τών συμπα/Ηjσαι tfj έμfi καi τοϋ. λ -
π(στει. Σύγγν {j' - ' β'(} - - ' , αου σου 

, ~ , ω, ι ~οι τ;> το α ος τη~ σης μη προκαταλαβόντι σοφίας. Νϋν 
δε επεγνων και βιας εκτΟς ίκετεύω και oU κελεύω· μη' α' , , 
δ , . , , , , ποστραφειην το 
ευτερον κατnσχυμενος. Επιδος σεαυτ_ον τοίς πο-θοϋσί σε. 'ΕλθΕ μετ' εί , . 

νη " ' "δ Κ ' e "δ ' ρη ς εις τα ι ια. αι οι ι ιοι σου προδύμως σε παραλαμβάνο τ -, , ., υσι. αυτα 

γραψας και υπαναγνοVς παντί τφ λαό) έπιδίδωσιν αίι α ~~ δ • , τ τοι:~ ταχυ ρο-

μοις εντειλάμενος &νοίξαντας τΟ μvη·μα τώ στη'iJει - ., ' ' -., , ... • του αγιου προ μιας 

ημερας παννυχικαις ψαλμωδίαις καταθέ('iδαι Φ-θα'vουσιν ο' λ' -, _ • · ι στα εντες τη 

Κομανη. Πληρουνται τa κελευσ&έντα παρa τοϋ βασιλε'ως 'Ε , ' 
- δ - ., , · πικαμπτεται 

τοις εηδεισιν ο Χρυσοστομος. 'Εναλλάσσεται τΟ δοκείν ό λί-8·ος.είς •ο' 'ι'δ 
' ' - "'Α ~ ιον 

και φυσ,ικον σ,ωμα . ., ~τονται αUτοϋ γεγη1Μτες οί προστεταγμένοι. Σ·.ιν-

"Επικουφιζ~ι του~οι:_ εαυτον ό; πατήρ. 'Εξίστανται πάντες έπί τψ πραχ&έντι. 
Καταφιλουσι τον α γιον. Λουουσι τοϋrον τοίς δάκρυ σι ν Ευ' ωδια'ζου -, , , · σ ι τοις 

~υ;οις. ~κφ~ρουσι τfj: δήκης και συνταξάμενος νοητώς τοίς έν Κομάνn 
υπεδυ προς το βασιλικον γλωσσόκομον ώς είς τον ... 0υ· Χ - • , ~ ριστου προσανα-

παυεσ-θαι νυμφc'Ονα. Παρfjσαν πάντοδεν οί Οχλοι. AL λαμπάδ ~ - ., ,.. 
~ , , "' ες αυτων ω~ 

επι~εια, φω~ος ασ~ρα, ~ί Uμνοι, σύμφωνος ή δοξολογία, ίσοκάματος ή φωνή! 
κ~ι:α γαρ β η μα και φ{}εγμα ψαλμοϋ, καl Οκνος ούδεiς Οτι κόρος ούδΕ εΙς ο' 

ο χ·-~ πρς 
τον αγιον. L αρα τοις αντιλαμβάνουσιν αVτοϋ τό ϊ:είψανο' λ' - • _ ~ ', υπη τοις αντιπα-

ρα~ιδοu~ιν αύτοϋ τΟ σκήνωμα 1 πρΟς δΕ τfιν πίστιν 'ίσος tοίς έκατέροις ό μι
σ{}~ς. Οuτως δij ι:Cις ,έπαρχίας &μοιβαδΟν διανύσαντος τοϋ λειψάνου καi τΟν 
ναυστα~~ον Χ~λκη~οvος πεφδακότος γνοUς ό πισι:Ος τοϋι:ο βασιλεUς Θεοδό-
σιος και ο σεπτος και φιλοχρυσόστομος πατριάρχη· Πρόκλος συ' ν , -
λ' ' - > πα ση τη συ γ. 

~ ;τφ και τφ φι~ο&εάμονι παντl λαό) έξfjλ&ον πι;ιΟς συνάντησιν τιμητLικr~ς τοϋ 
αγιοu συνεξαγαγοντες έαυrοίς κεκοσμημένσν δρομικΟν σκάφο• ε'ν • ' ο -:;, φ τον αγιον 
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Έμβαλέσ-3-αι συνεrίθεσαν. Καl γίνεταί τις Ciφvω δι' οίκονομίαν βιαίας πνοfjς 
άvεμικfι λαίλαψ καl τρικυμίας συστροφfι καl πάντων 00ς είπείν τών πλοιαρίων 
τfιδε κακείσε κατα τfιν πόλιν διασκορπισ8έvτων μένει μόνος ·ό πρΟς ύπο
δοχijν τοϋ Χρυσοστόμου δρόμων· διαρρήξας γaρ τον δεσμον τfjς παρολκά· 
δος μέσον του διάπλου σκαρίζωv έφέρετο. Καl fιν ίδείν -θέ.αμα 8αυμασrόν" 
χωρία γflρ χειρών άνflρωπίνων διαπορ-θμευ3εlς ό δρόμων τfι παρατάσει τοίί 
αίγιαλοϋ Χαλκηδόνος κατά τινα τόπον έμβολf\ς αύτομάτως προσώρμησε 
καl εUρέ-θη τfίς δρμησίας ή τοποitεσία, ή σκάλα τοϋ &γροϋ της χήρας έκεί .. 
νης γυναικός, δι' !]ν ό Χρυσόστομος σκαιωρη&εlς έξωρ(σ&η· Ζνα γάρ τον 
ταύτης άμπελώνα διεκδικήση, ποτήριον -&ανάrου δι' αίιτfιν πιείν κατεκρί-θη. 
Δι' fιν τοιγαροίiν έδιώχ8η, πρΟς αUτfιν δ δρόμων έπώκειλε τοϋ Χρυσοστό
μου. Βλέπεις,... Ciν8ρωπε, πώς τΟ πλοίον τοϋ ψυχικοϋ κυβερν1lτου τψ αίγι
αλψ τοϋ προαστείου παρέστη τfjς χ1lρας είς μισ30ν ώσανεl τfις έκδι>ηlσεως 
άποναυλωfiΕν δώρον τψ άγίφ καl πώς κliν ή Εύδοξία τfιν χήραν έπλεο
νέχτησεν, ή itάλασσα τΟ σκάφος πρΟς άνταμοιβηv tου Χρυσοστόμου τfl 
χήρQ προσήνεγκε καl πώς ή Cίψυχος ναϋς τους Εμψύχους τοίί πατρΟς 
.κατήγορους διελέγχουσα μετ& χρόνους τοσούτους την Cίδικον έκείνων Επι
-στοϋτο προαίρεσιν; Βαβαl τοϋ -θ-αύματος, τΟ έκ ξύλων κατασκευασ-θΕν σκάφος 
τΌ δικαιοπραγίq. συνηγορεί τοίί δικαίου καl οί λογικοί τήν διάπλασιν παρα
νομίας κατασκευασται κεχρηματίκασι τψ δικαίφ. 'Αλλ' Επl τΟ προκείμενον 
~πανέλiJωμεν. "Ορα μοι τljν &άλασσαν γαλήνης παγετiρ παρευ&uς καταστρω· 
.fiείσαν καi τΟν πορ8μ0ν Χαλκηδόνος τοίς άμέrροις τών σκαφών λεπτουρ
γη-Ιtέντα σανιδώμασι καl βρονrfιν όδατοκτύπου φωνfίς τοί-ς τΟΟν κωπίων 
τροχαζομένην κατακρούσμασι. Σκόπει μοι καί πάλιν την {}άλασσαν τΌ 
τών \Juμιαμάτων μυρίζο-υσαν εύωδί<t καl τΟν βυ80ν τ&ς τών /,αμπαδού· 
-χων φώτων καταυγάζοντα μαρμαρυγCις και φέγγος άστραπfίς κuματιζόντων 
Οπλων καl φώς βολίδων Sνύγρως είπείν διαπορευομένων. Έν τούτοις της 
,'lαλάσσης μεταβληiJε(σης έπέβη προς τi]ν ναϋν δ &γιος. "Εστησεν ή &ά· 
λασσα, κατU τΟ γεγραμμέvοv, τΟ Ορμημα, Sπεβίβασεv ε'ίς αύτijν τοUς πόδας1 

ταράσσοντας ϋδατα πολλά, έσκόρπισεν ϋδατα πορείας άντι κόπων ών είδον 
τ& 'ίχνη ι:οϋ διωκομένου • .ιΕδωκε δΕ φωνijν αύτης η Cίβυσσος τψ ίJψει τfίς 
δόξης φανταζομένη τοϋ άγίου καί τών ίJμνων τα ς κωπηλασίας ύπερνικών. 
των καl τfίς τών κηρών αϋγfjς τCι; ήλιακός ύπερβαινούσης &κτίνας κατα
συρεlς Ο ψυχοτρόφος έκείνος στόλος τψ Qεύματι τΟ τοϋ &ποστόλοu καl 
άγίου Θωμά τοϋ Sπίκληv 'Αμαντίου παρέβαλεν αίγιαλψ, οίί πρΟς τΟν ναΟν 
άπενεχ&εις Ο Χρυσόστομος και μοvην παρ'' αύτψ ποιήσας Ολονυκτl τοUς 
Uμνους έδέξατο. ~Εχρην γ&.ρ καl αύτΟν ούκ άπιστίας άλλ& περιχαρίας Ενε· 
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κεν ψηλαφητΥjν της πλευράς τοϋ Χρι'Jtοίί δια τijς ύπερ αύτοϋ μuστικώς 
έπιτελεσiJείσης τότε λειτουργίας γενέσθ-αι και τών τύπων της ύπσμονfjς τώv 
δεσποηκών ήλων έκείσε τfιν άvάμνησιν λαβόντα την ίδίαν ύπομονην στεφα
νοίiσ8αι βεβαιω{Η']ναί τε καl εύχαρίστως καl αύτΟv &νακράξαι· ό κύριος μου 
καl δ 8εός μου. Εtφράν/)η καl δ βασιλεiις έν τfi δυνάμει τοίi &γιασμοίi τijς~ 
τούτου παρουσίας. 'Ανοίγει περιχαρό)ς τΟ γλωσσόχομον, εύρίσκει τοϋ.τον ώς 
έκ κλινοβάτου {}έας ήνitηρευμένον, ώς τΟ κρίνον τΟ γεγραμμένον τοϋ Λιβάνου, 
ώς τΟ έαρινόν καl όλόφυλλον Qόδόν, &ς τΟ μυρεψικΟν τijς σκηνfις τοίi ·8εοίJ· 
{}υ μία μα, ά)ς την δρόσον τοϋ 'ΑερμΟJν επι τΟν πώγωνα τοϋ 'Ααρών. Καταφι
λεί πάντα τι\ μέλη καi τiιν πορφυρ<'iν 8ερμώς έκδυσάμενος χλαμύδα &πλοί 
ταύτη ν· .ύπεράνω&εν τοϋ λειψάνου καl πεσΟJν επt τΟ στfjδσς τοϋ Χρυσοστό
μου επτrιίσ{}αι Εκραξε, πάτερ, Cίφες τΟ παράπτωμα τij παραβούλως ενεχ-8είσn 
καrα σοϋ. ~π κατ~ εκείνης ύμιί>ν άγανάκτησις κοινωνόν με τrjς μητρικής 
&περγά~εται βλάβης δ γι\ρ δμφαχιασμος τών γονέων α!μωδιασμος τοίς 
τέκνοις διαφόρως φυλάττεται. Πλην κάν άνετράπη tοίίτο παρα -θεοϋ· Εφη-_ 
γdρ δια τοϋ προφήτου μη είναι τό ρημα τοϋτο, άλλα τοϋ φαγόντος τΟν 
Ομφακα τους όδόντας αLμωδιdν, κάμπτω την ϋπόληψιv, κ&ν εί άδψός είμι 
πρΟ σοϋ, nύ γαρ άνέχομαι διωκτρίας άρχιερέως τοιούτου κληδfjναι τέκνον. 
'Αλλ' &νες τiιν &μαρτ(αν έκείνην καl κα8αρίζομαι τijς έπιψόγου προλ•]ψεως 
εγώ· δια γαρ τοϋτο καl τΟ σύμβολον τfiς βασιλείας μου τοίς σοίς εξήπλωσα 
γόνασιν ύποτάξας είς πρεσ~είαν σοι την πάσαν έξουσίαν μου. Δέξαι δη η)ν 
πλημμελήσασαν εt; σε δι' έμοίi σοι φ8εγγομένην τοιαϋτα· Συγχώρησόν 
μοι πάτερ άγιε καl οίκουμενικε διδάσκαλε τij άδιακρίτφ δυναστεί~ λυπη
σάσn πολλά. Μεταμεμέλημαι κάγιΟ τοίς πραχ&είσιν, άλλ' ούκ Εστι μοι ό
ελε&ν, ούκ Εστιν ό είσακούων της φωvης μου, ούκ εστιν δ λυτρούμενος 
μοι τilς καταδίκης καί τής φ-θοράς, εί μη συ πρώτος επικαμφ&εlς 
έλεήσης με. Μνήσl!ητι ών έδίδαξας διι\ τfιν &μνησικακίαν λέγων. 'Εγερ
θijναι τοϋ πτώματος επιζητώ. Άλλα δός μοι χείρα δ είπf0ν Οσάκις πέσης 
Εγειραι καl σω-&ήσn. Ού βαστάζει με λυπείσ3αί σε κατ' εμοϋ. 'ΙδοU γU.ρ 
καΙ. τΟ μνfjμά μου δια σε σαλειiόμενοv συνδλq τ& δστά μου καl δειλιώ τΟ 
Uπόδειγμα μη καl την επι τοϋ βήματος τοϋ Χριστοϋ παρα,αλεύστις μου 
στάσι ν. ΠολλοUς Εσωσας ταίς διδαχαίς σου καi μη καταλειφGώ μόνη τfjς σfjς 
σωτηρίας εκτός. Μη άφtlσnς με κράζειν Οπίσω σΟι1 , άλλ' εκδίχησόν με άπΟ 
τοϋ άντιδίκου μου διαβόλου· αύτΟς γ4ρ παρεσκεύασε πταίσαί σοι ώς την 
Εϋαv τφ -&εφ. Μη παρορ-γίζου κατ' εμοϋ διηνεκώς καl δ μl1 έκτήσω κατα 
τΟν φ&αρτΟν κόσμον, κατό. n]V Clφδαρτον μη κηlσn ζω1lν. CΙΟταν Εζων έγΟΟ 
τiιν φ8ειρομένην ζωfιν βλαπτική σοι κατεστάl!ην, δταν ζϊiς αuτι\; τiιν μη 
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f:χλείπουσαv ζωiιν ψuχωφελfις -ιενοίi μοι Παρijλ8εν ή δόξα μου μη βοη

ftοϋσι( μ οι, βοήδησόν μ οι, πάτερ, έν τfι δ όξη σου και πρΟ τοϋ την άπολο

Ύίαv τtΊν δια σε κατα την κρίσιν έπιζητηθfjναί με σuγχώρησόν μοι τij &να

πολογήτφ πρός σε. Ταϋτα φήσας ώς έκ προσώπου τfjς μητρΟς ό βασιλευ; 

ούκ 11-θελε τf]ς κατανύξεως έvδοϋναι, ούκ εύψύχει τοϋ σώματος άνανεϋσαι 
roίi &γίου· 1j γόρ δσμiι τοϋ παραδε(σου τiιν ήδύτητα tψ βασιλεί χαριζο· 

μένη χρονίζει ν αύτΟν εν τι$ στήitει κατηνάγκαζε τοϋ Χρυσοστόμου. Έδροσί

ζετο δακρύων, εκουφίζεrο στενάζων, παρεμu-δείτο δυσωπών, εστηρίζετο κατα

φιλών, ζητών τι πρΟς άνάπαuσιν καl σuννεκρω-δfjναι τψ ζ(ί>νtι τούτου· λει

ψάνφ. Κατεπλάγη βλέπων τΟν άγιον σ.ϋον, Ολόκληρον, ούκ Cίχροον, ούκ 

&ηδij. "ΟΙ!εν &λλος έξ &λλου γενόμενος περιφρονεί τi'jς εξουJiας, δπερορ<7 

τfίς βασιλείας κατανυγεiς πρΟς ταϋτα. Τί φώμεν ημείς; Συγκεχώρηκεv ό 

.Χρυσόστcμσς πατfιρ τfι βασιλίδι ταίς η•ϋ υίοϋ ταύτης έπικαμφθεlς παραι

νέσεσι; Ναl καl πάντως συγκεχώρηκ&ν' εί γΟρ ό ΧριστΟς καί ftεΟς f1μών 

-τοίς τfjς πρωτομάρτυρας Θέκλης γονεϋσι δια τδς εκείνης ύπfρ- αύtών Lκεσίας 

<lφfίκε ηΙς άμαρτίας, Cίρα καl ό Χρυσόστομος &ς τοϋ Χριστοϋ μα-δητi]ς τίJ 

ΕVδοξί~ διd τ<Χς τοU υ'Lοϋ δυσωπήσεις ϊλεως γέγονε. Καl πιστοί τοϋτο 

-σαφώς τΟ παρευθU μετα τοσούτους χρόνους ένδεδωκέναι τΟ ταύτης σα

'λεύεσ-&αι μνfjμα, τΟ άφ' ο-οπερ έξωρίσ&η τf}ς εκκλησίας δ μακάριος μη 

.παυσάμενο,ν μέχρι τfjς άποκαταστάσεως τοϋ τιμίου αύτοϋ λειψάνου επι 

τριάκοντα καl τρείς χρόνους τρέμειν έν συσσεισμψ. Τί δΕ καl ό πατριάρχης 

Πρόκλος; άσπασάμενος καί αϋτΟς εν φιλήματι άγίφ τΟν δίκαιον, χαίρο ις 

Sβόα, χρυσοφιλfj πάτερ, διδακτd γλυκύτατε, σΟς έγω καl τοϋ γάλακτος τών 

σών εύπότων άγγείων άνατροφή. ΣU_ καl πρΟ εμοϋ ποιμην και νϋv ποιμήν· 

-σα γαρ τα εμα πρόβατα· εκ σοϋ γδ.ρ αύτοϋ αι τούτων άry: 1 άρχijς &γέλαι 

καl οι μετα σε ποιμένες τfιν σfιν εμπορεύονται τών προβάτων ένf1·ήκην, διΟ 

καl σε πο{}οϋντα tf.λλφ μετΟ: σε άκολουfΗjσαι προΗύμως ούκ 1Ίνέσχοντο 

έν3εν κ&κεί{}εν τοίς έξαγγελισμοίς άποκλίνοντα. Δείξον αύτοίς την Οψιν 

·-σου, άκούτισον αύτοίς τfιν φωνήν σου καl γενήσονται πάλιν μία ποίμνη 

της σflς ποιμνιαρχίας. Τούτων άκολού&ως περατωθέντων f1σπάσαντο καl 

·οί λαοl την ffiαν τοϋ ένδύματος τοϋ Χρυσοστόμου καl επι την αί!ριον Οχλος 

πολVς μετι1 κηρών καl {}υ μ ιαμάτων Η8όντες ηγαγον έν τfι dγιωτάτn αύτοϋ 

-καl καitολικij μεγά"Ι.η εκκί..ησί~ καl έκά{}ισαν αύτΟν έπl τΟν ύψηλΟν αύτοϋ τοίι 

-κηρύγματος {}ρόνον. Είπεν Εκαστος εύχαριστώV' εύφραίνου καl σU -θ-ρόνε 
' ' ' ' eδ ' δ' "' ' ~λ ' c παμμακάριστε και δεχοu το σον ε ραιωμα, εχου ον παρα πο 1 ους υ ρε-
'eι 'δ'~· _Q'ζ 'ζω 'tίσω καl Ον άπωλεσας εuρων, μηκετι ι αυτον σκυuρωπα ε στυγνα ν 

.λυπηρά. Έχάρη ~αl ή έκκλησία τοϋτοv lδοίiσα, εtφράν{)η τiιν &γα8fιν 

-~-·--
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&πολαβοϋοα μερίδα, ητις μέχρι τοϋ αlώνος οϋκ άφαιρε{}11σεται άπ' αύτfίς~ 

Εlπεν άν{}ομολογουμένη δι' αύτΟν τ!ρ \7εψ· μεγαλύνει ή δόξα μου τΟν 

Κύριον Οτι έ.ττέβλεψεν έπl την ταπείνωσιν τώv έξουflεvισμών μου και 

έποίησέ μοι μεγα),εία σήμερον ό δυνατΟς άποδούς μοι τΟν έμΟν νυμφα

γωγΟν καl τfjς πεί.ρας μου στηριγμόν, την ύπόληψιν τών έμC:-ν &ξιωμάτων 

καl άνάπαυσιν τών έμών κροτάφων, τΟν όχετΟν τών έ.μών μαστών καl γλυ

κασμόν τών έμών χειλέων, τΟ ϋψος τfις ταπεινοφροσύνης καl βάftος τfjς 

διδασκαλίας, τΟ πλάτος τfjς Ελεημοσύνης καl μi]κος τfjς μετανοίας, τΟV> 

άγρυπνον ποιμενάρχην καl ού μισ3ωτ0ν ποιμένα· 8ως γόρ ούτος τΟ:ς έμQς 

ένόμευεν άγέλας, οίικ Ελειψάν μοι προβάτων πλή3η, Εως αύτΟς τ&ς Εμ&ς 

t'Ίσφαλίζετο μάνδρας, πρόβατον έμΟν ούκ έπλανtlflη, &μνός έμΟς ούκ έσπα-

ράχΙJη &πο λύκου επιβουλijς, οϋτε μην παρa κλέπτου καΙJηρπάγη ψυχοβλα

βοϋς αίρέσεως. Νυχfiημερευσάντων τοίνυν έν τfi έκκλησίg τών λαών έπi 

τfi τοϋ λειψάνου δοξολογικΌ τιμfi, ~ωΙJεν Πρόκλος δ ενάρετος επι την βασι

λικfιν καflίσας δια τfιν εύλογίαν καροϋχαν καi τοίς Εαυτοϋ κόλποις προσεγ

γίσας τΟ λείψανον έπl τΟν ναόν τών 'Αποστόλων λιτανευόμενον διέσωζε 

πάντων τών συνελ&όντων άπΟ άνδρός φημι γυναικός τε καl παιδίου άνδ. 

κηρΟν Ενα λRυκΟν βασιλικΌ παροχfι βεβαστακότων· Εδει γ&ρ τΟν ~γιον 

ώς φωτισμΟν γνώσεως ψυχικfiς καl αίσι'tητψ φωτl λευχειμονηiΗϊναι. 

παρα παντΟς λαοϋ καi πάλιν έγκαινισμΟν άρετfjς χρηματίσαντα ώς έν 

έγκαινίοις δευτέροις τψ τούτου στόματι έπιστηριχfli]ναι τήν Εκκλησίαν, 0ς 

πρΟς τψ άποστολικψ &αλάμφ έπl τΟν ϊδιον ένιδρυ3εlς {}ρόνον κεκίνηκεν· 

όρα3εlς παρ& τών άξίων τα χείλη είρηνεύσας πάντας τψ πανταχώς έμπνέοντι 

πνεύματι. Καl έλθrον επι την τijς !δίας προσ:ωμιδijς λειτουργίαν Πρόκλq> 

δανείσας τi]ν οίκείαν φωνi]ν, ώς ό βαπτιστl)ς 'Ιωάννης τfιν προφητικην τfi 

μητρl φωνήν, αύτΟς τψ λαψ προσφέρει ν έπιστώ{}η καl τε6εις έπι την κοίτην 

τής ταφης έ3ερμάν3η ή καρδία α-ύτοϋ ΕντΟς αύτοϋ καl ήγαλλιάσατο ή 

σάρξ αύτοϋ ώς ζώσα και Εμπνους έπl τΟν ζώντα &εΟν και είπεν· αϋτ:η ή. 

κατάπαυσίς μου είς ·αίώνα αίώνος. "Άρας δΕ πρΟς τΟν ούρανΟν και τΟ τijς 

διαν-Οίας δμμα εύχαριaτώ σοί, φησι, Κύριε· μου 'Ιησοϋ Χριστέ, Οτι κατη. 
ξίωσάς με &παλαβείν τα 'ίδια καl ίδείν έν τfi σfi πίστει πεφυλαγμέ\•α τα 

-τέκνα μου, άπερ Εγω πολλ& κοπιάσας άποστολικώς ώδίνησα ίiχρις ού,_ 

κατ& τΟ γεγραμμένον, μορφω\Jfις έν αύτοίς. '"Εως Ϊ]μην έγt1 μετ' αύτών, oU 

παρέλειπον τούτοις τα περl σοϋ διηγούμενος. 'Αλλ'. Εγω ίδοlι πρό_ς σε· 

ΕQχομαι καl τοlις έμούς σοι καταλιμπάνων σοι καl τΟ πνεϋμά μου πάλιν 
παρατί3ημι. Έχάρησαν πάντες τΟν ϊδιον έωρακότες ποιμένα. cΗνώ

ΙJησαν ο! διασχισΙJέντες γλυκέα σκορπίσαντες δάκρυα' οtδε. γάρ, ώς το τijς. 
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λύπης έπείσακτον, οϋτω και τΟ τfjς χαρdς &προσδόκητον τοίς τijς Επι

τυχίας ένηδύνεσθαι δάκρυσι. Κηδεύσαντες τοίνυν κατα τάξιν τΟ σώμα κα

τέδεντο τοϋτο μετ~ εύφροσύνης πορευδέντων τηνικαϋτα καl &γγέλων άορά· 

τωc κα-&άπερ καl έπl τφ τοϋ μωσα'ίκοϋ σώματος έντίμφ κατα τΟ Ορος Εν~ 

τα~'ιασμψ. 'Αλλ', ώ πάτερ εύδιάγνωστε καl ώφέλιμε, χρυσεπώνυμε κ~l χρ~
σόστομε, εUγευστον ψuχfjς βρώμα, ήδύποτον χείλεων νάμα, γλυκυτατη τ~ν 

Εκκλησιών μέλισσα, τράπεζα βίβλων ίερών, νήψεων κρατήρ, Ciρτος λογικοςt 

Sλαιον ίλαρύνον σκυitρωπίαν φρονημάτων, λύρα δεοσεβείας, αύλΟς παραι

νέσεως πλοϋτος φιλοπτωχίας, dντιφώνημα μετανοίας ε'ί\}ε μένειν σε και μ·η 

έκδημ11σαι μέχρι τοϋ νϋν, πλfιν καΙ. μετατε-θέντα σε παρόντα κεκτήμε{}α· δ 
γdρ λαΟς ό κτιζόμενος αίνείν ούκ Εκλείψει δια σοϋ τΟν t1ε0ν Οτι τοUς πόνους 

τών διδαχών σου κεκληρονομήκαμεν. Σε τίς οί' ποt1-εί; Σε τίς οϋ τιμ~ τΟ κατ' 

άξίαν; Πάντες σου χρεώσταί, έπειδfι πάντων οίκειά)σω τ<l·πά&η. '"Ελκει ό μα-

Υνί της τΟν σίδηρον καΙ. συ πρΟς τ&ς Εντολ<}ς τοϋ {}εοϋ τΟν Ciνι'tρωπον. 'Ανοίγεις. 
" λ • ' ώτα κωφεύοντα, διακρίνεις τα κεκρυμμένα τής Γραφης, εμπ αστρον ει παΜ 

σης τραυματίας ψυχικης Ο δεν εί και πο3ητ0ς το ίς άν3ρώποις δ χρυσός, 

δΟς &ν1'tρώπφ φρονίμφ χρυσον καl βίβλον σijν διδακτικfιν και &φήσας .τον 

χρυσΟν τοUς σους περιπτύσσεται λόγους, δτι κα-&' ήμέραν έαυτψ t1ησαυρί

ζει ό ταίς σαίς πειθόμενος διδαχαίς. την πίστιν έπιστήριξον, τι1ς Εκκλησίας 

Ενωσον, την Lερωσύνην καταλάμπρυνον, τΟν βασιλέα περιτείχισαν, τfιν οί: 

κ~υμένην είρήνευσον, τΟν λαόν σου ταίς σαίς διαφύλαξον πρεσβείαις· Ο· 

γaρ ΙJέλων και μετa ΙJάνατον την οντως ζijσαι ζωην και τϋ διδασκαλίf! σου 

πεί3εται καΙ. τας σιiς εύχας έπιζητεί, δι' ών άπΟ γης &νυψούμενος συνοι

κείv μετ& {}εοϋ καταξιοϋται, φ ή δόξα καl τΟ κράτος νϋν και άεl καl είς 

τους αίώνας τών αίώνων 'Αμήν. 

Φuλ. 376β- 379β. 

ToV αύτοϋ Κοσμά Βεσrίτωρος είς τfιγ άγακομιδη, τοϋ λειψάνου τοϋ 

{}είου κα1 ίεροϋ Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. Εύλόγηαο1ι πάτερ. 

Τίς τΟν άμετρον τών έγκωμίων -δετΟν τοϋ &γίου καΙ διδασκαλικοϋ παg 

τρΟς ήμών Χρυσοστόμου δυνατΟς έξαvτλijσαι καl ίχνηρεύτοις Qημάτων στα~ 

γόοι τΟ πέλαγος τών άρετών αύτοϋ διαπεράσαι; Μοχθεί μΕν πάς ό τοϋτο, 

κατατολμών έγχειρi]σαι· και γΟ.ρ τέτρασιν, ώς είπείν, βολιστικών άποτόνοις. 

τΟν βυ60ν τών έπαίνων αύτοϋ συγγραφικώς μεμετρηκότες τΟ Επάξιον αύτφ. 

δώρον προσενεγκείν διa τών λόγων ού κατελάβομεν. "Έδοξεν oiiv f\μίν καt 

πάλιν παρρησιασθi]ναι πρΟς τΟν άγιον ούκ άχρονί~ τοσοϋτον νικηι'tέντεςJ. 
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αλλCt πληροφορίαις εύλόγοις τΟν ϋμνον ετι καi ετι περi αύτοϋ δικαιώσαv

tες· πάσι γ&ρ τοίς άρέσασι τiρ {}εφ συγκρίναι τΟν Χρυσόστομον έ{}έμε-&α 

πρόσφορον, Οπως τΟ ύπερέχον αύτοϋ τf}ς σοφίας καi πολιτείας μέγε-θ-ος 

παντi τiρ άμφιβάλλοντι περl αUτσϋ την άλή&Fιαν &προσχαρίστως πιστώσω

-μεν· δπου γαρ σύγκρισις νικg, έχεί καl τώv &κροατών ό νοUς &σκανδαλί

στω; τΟ σΟ; τοίς λεγομένοις έπιδίδωσι καl ό έγκωμιαστ~ς έπαλη{}εύων προ

,'}υμότερος εδρε&ιlσεται. Πατηρ πάντων &ν{}ρώπων κατd: σαρκΟς fιδονΙΊν 

καl &πόταξιν ό Άδάμ. ~ο Χρυσόστvμος πατf]ρ κοσμικΟς κατό πνεύματος υίο

ίtεσίαν. ΈνΟΟχ εύαρεστήσας -&εφ μετετέ&η. ~ο Χρυσόστομος μιμησάμενος 

αύτΟν τΟν ΧριστΟν και -&εΟν fιμών τοϋ εύαρεστείν αlJτφ πεωει μέχρι τοϋ 

νUv πολλοUς τών άν-&ρώπων, Καl τίς χρεία τοίς άρχαιοτέροις προσώποις 

-ύπερσεμνύνειν αύτΟν και μη μάλλον οίς η έπαγγελία παρεσχέt1η συγκρίνει ν 
αϋτΟν καl λέγειν- τΟν μετα τΟν ΆβραΟ:μ την κοπην τών βαρβαρικών, ΟJς 

ειπείν, αlρέσεων οίκογενικf}ς φύσεως καταδυvαστείαι; τροπαιουχ11σαντα 
φοβερώς τΟ,, μετ& τΟν Ίσα&κ ftuσιασ8ηvαι διαφόρως ύπΕρ Χριστοϋ μη 

άνητείναντα σαρκικώς· τΟν μετd τΟν ~Ιακ<1β τdς χανανικΟ:ς πτερνίσαντα 

βλασφημ(ας τον μετα τον νοητον Ίσραljλ νοϋν δρώντα ιtεον και κληρονό

μον της τών Επαγγελιών γης έαυτΟν άποτελέσαι 'δuνη8έντα· γfi γΟ:ρ ό άν

·8-ρωπος και κληρονομία γfjς ή τοϋ &ν&ρώπου δια της έπικαρπίας τών 

·εργων νοείται σωτηρία· τΟν μετα τΟν ΜελχισεδΕκ δίχα πατρψJ?υ καl μη

-τρψου πειρασμού άρχιερέα παρcl &εοϋ τοίς άν8ρcόποις προχειρισ8έντα, μη 

παρ~ έαυτοϋ τfιν είς τοϋτο λαβόντα τιμήν, άλλ · ύπΟ {}εοϋ πρΟς την τοιαύ

τη ν κλη\Jέντα προαγωγήν· δ&εν ούδΕ παρέλειψεν είς πάσας .τdς ήμέρας 

τΥjς ζωΥjς αύτοϋ δεήσεις καl ίκετηρίας πρΟς τΟν δυνάμενον σώζειν αύτΟν 

έκ 8ανάτου προσφέρει ν καl είσαχουσt1εlς άπΩ της εύλαβείας καίπερ Wv υtΟς 
φωτός, εμα\Jεν, άφ~ ών ΕπαΗε, ταίς τών άμαρτωλώv συνεπιστυ_γνιάν πολι

τείαις. Καl πρώτον μΕν ώς έπl τοϋ ΜελχισιδΕκ έν άποταγfl σαρκικών γνω

-ρισμdτων καί γονικών &παρνημάι:ων είρήνης οtκον η)v έαυτοϋ ψυχήν Φκο

δόμησε {}εμελιώσας, τουτέστι την κάτω elερουσαλfιμ άπα\Jώς διακτίσας, 

· κα\JΟJς καl ό ΜελχισεδΕκ την άρχαίαν Σαλήμ, την έρμηνευομένην είρήνην. 

Δεύτερον δτι δικαιοσύνης άνυψώ6η βασιλε(α τΙ] ν (/.νω Ίερουσαλljμ ε!ς κα

·τοικίαν έαυτφ κτησάμενος πόλιν· ώς γ&ρ τfjς Σαλημ τό Ονομα τijς ~ερατείας 

καl βασιλεfας το σύνιtετον άξ(ωμα δηλοί, ο~τως καl ό Χρυσόστομος προ 

·μΕν τfiς ίερωσύνης είρηνοπο ιΟν Εγένετο πνείiμα, μετ& δΕ την άρχιερωσύνην 

δικαιοσύνης ύπfjρξε στόμα άφομοιωflεlς τψ υtφ τοϋ 3εοίί και αύτΟς διά τε 

-τΟ άνεπίληπτον πρΟς τi}ν χρησιν καl τΟ μη έξ άν3ρώπων, άλλ' έκ {}εοϋ 

.προς το κατa τάξιν τijς άρχιερωσύνης προαχιtijναι πατριαρχικόν, κ(/.ν ή ν (/.ν- -~ 
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-ιtρωπος έκείνος έκ Σεκούνδου πατρος καl Άνιtούσης μητρος γεννηιtεlς ό 

Χρυσόστομος, ύπΕρ Ο:νflρωπον ή τούτου πολιτεία. ΔιΟ καl αύτΟς άφfiκε 

πατέρα καi μητέρα κάμψας γενεαλογείσflαι δι' αύτών Εν τέκνων διαδοχαίς, 

-καιtrος ό Μελχισεδεκ εκ πατρος Ήρακλιi καΙ μητρος Άσταρrο& τεχ&εις 
,, λ i ~ i_Q. '~, , 

.άπάτωρ καί άμήτωρ και αγενεα ογοuμενος ωνομασυη και εις τuπον φυτ~α-

χ6εlς τοϋ Χριστοϋ ύπ' ούδενΟς τfιν tερωσύνην ένεχειρίσ&η, Ον τρόπον καl 

.U ΧρισtΟς έν ούρανοίς μητέρα μη Εσχηκd>ς καl έπl γης πα"tέρα μη ύπο

·δε(ξας άγενεαλόγητος ό\φιtη και τi'jς συνηιJε(ας εχούσης εξ άνιtρώπων 

τοuς ίερείς τοϋ Ίσραljλ προχειρ(ζεσιtαι καΙ γενεαλογουμένης άπο σειριiς, 

<iρα γοϋν δικα(ως καl ό Μελχισεδεκ μη γενεαλογούμενος προσηγορεύιtη. 

Τοϋτο γaρ δηλοί κατ<\ τάξιν, τουτέστι το μη κατ& προαγωγljν άνιtρώ

πων η διαδοχfιν γένους ίερατεϋσαι, άλλ' ώς Οτι περ κα80Jς Εν t<P άγενεα

λογήτφ Μελχισεδεκ μεμένηκε το ονομα τi'jς άρχιερωσύνης, ώς γέγρωtται, 

διηνεκώς, οϋτως και Εν τψ Χριστiρ fιμών ή άρχιερωσύνη λέγεται είς τόν 
'''ξ \Ci S.# 'δ -αίώνα. Τοίνυν τοϋ Μ ελχισεδεκ κατ α τα ι ν και ομοιωσιν, ειρη\'ην και ι-

·καιοσύνην όπερέχει Ο Χρυσόστομος ώς ού τύπφ άλλ~ Εν Εργφ της άλη

-δείας τΟ ζωοποιΟν σώμα καl αίμα ίερουργήσας τοϋ Χριστοίi· 03εν ούκ 

-άποκνώ κάγ<1 λέγειν περl αύτοϋ τΟ tοϋ άποστόλου 3αυμαστικ0ν (>fiμα· 
• "Χ, ., , ,_ο., ~'"Χ ~εωρείτε πηλίκος ουtος ο ρυσοσtομο; οtι και μετα uανατον αuτον ο ρι-

.στΟς μετέ\Jηκε τιμητικώς, ώς καl πάσα χώρα καl πόλις ύπήντησε δορuφο

.ροϋσα oU δεκάτας ώς καl έπl τοϋ Άβραιiμ άλλα πάσαν αύτφ πίστει τfιν 

ψuχfιv τοϋ λαοϋ προενηνοχότος, cί)τινι καl τών έπιγείων ό βασιλεUς και δ 

τηνικαϋτα της Εκκλησίας προεδρεύων ού. μετιΧ τριακοσίων, ώς επι Άβραι:Χμ 

·οίκογενών, άλλι:Χ μετd πλήitους άκαταμέτροu Οχλων συναντήσαντες ύποστρέ

φοντι dντl δεκάτων αύτψ τοUς ύπΕρ χιλιάδας χρυσίου καi άργυρίοu προσ

ήνεγκαν ϋμνους. •Ύ πεστι δέ μοι καl τοϋτο itαυμάσαι, πώς κα6άπερ μετ α 

:χίλια καl τριάκοντα Sτη μετατεttείσης τfiς ίερωσύνης τοϋ ΆαρΟΟν είς 

τΟν Χρωτόν, ηγουν είς τfιν άναίμακτον ftυσίαν, τfιν καl δι& τοϋ Μελw 

χισεδεκ έκτυπω&είσαv- μετατιιtεμένης γάρ φησι τi'jς [ερωσύνης εξ άνάγκης 

χαt νόμου μετάθεσις γίνεται, fiγουν δτι τοϋ Χριστοϋ παραγενομένου άρ

zιερέως τών Οντωv καl μελλόντων Sπαυσεν ή καtιi νόμον τοϋ Λευ·t: και 

Άαρrον λατρε(α. Διο καl ό δεκάτας λαμβάνων δια τών υίών τοϋ Άβραaμ 

..άπεδεκατώ{}η παριi τοϋ Μελχισεδέκ, τουτέσtι τοϋ Εν αύτψ προχαρακτηρισftέν

-τος Χριστοϋ. ΤΟ γ&ρ δέκα σtοιχείόν Εστι τΟ ι', τΟ δηλοϋν και γρά · 
' ' ' "' ~ .. Ί "'ν ψον τΟ Ονομα του Ίησοϋ· καλεσουσι γαρ φησι το ονομα αυτου ησου · 

Οϋκ άσκόπως ύπο τοϋ Μελχισεδέκ dποδεκατωιti'jναι τον Άβραι\μ τοϋ κυρω

.'Ιijναι τον λαμβάνοντα καl προ τοϋ 'Αβρα.Χμ &εον ύπάρχειν μυστικώς καl 

6 
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{}εον τοϋ Άβραaμ μέλλοντα φανεροϋσ{}αι σαρκικώς και οτι δι' Άβραaμ 

καl Λευ'Ι: ό δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτωται δfιλον Εκ τοϋ τέως Εν τϋ όσφύϊ 

τοϋ πατρΟς αUτοϋ είναι τΟν Λευt, δ τε σuνήvτησεv, ώς γέγραπται, τψ Μελχι

σεδέκ ·ό 'Αβραάμ. Οί:ίrως άπαραλλάκτως .καl Επl τοϋ Χρυσοστόμου πατρΟς. 

ήμών συνέβη πραχliί'jνιη· και ζών γaρ οίiως έξ 'λντιοχείας μετακληliεlς 

ήρχιεράτευσεν οίκονομικώς και 3ω·Wν έν τfι έξορί~ μετd τριάκοντα και τρεLς. 

χρόνους είς τΟν 'ίδιον μεrετέ&η Ηρόνον, δπως καt· ·έν τούτφ τΟ άποστολικΟν 

είς αύrΟν πληρω&fi λόγιον, τΟ φάσκον· καΙ ώδε μΕν δεκάτας άπο&νήσκοντες 

ι'iν{}ρωποι λαμβάνουσιν, έκεί δε μαρτυρούμενος otL ζjj· καl γaρ ό Χρυ

σόστομος άπο&νήσκων μΕν δεκάτας κέρδους τός τών άν8ρώπων πρ9σ.fjξε 

τiρ 3εiρ ψυχάς, κατa δε τi]ν τijς κρίσεως JΊμέραν μαρτυρη3ήσεται ζήσας έν 

Κυρίφ καitαρώς ώς μη κατα την τάξιν λοιπΟν τοϋ Μελχισεδέκ, άλλ' αύτοϋ 

τοϋ Χριστοϋ γε\·όμενος άρχιερεύς, δ μετα Μωυσfιν, τΟν άν{}ρωπον τοϋ δεοϋ 

Μωυσijς και ό Χρυσόστομος οίκιακΟς τοϋ Χριστοϋ καl πιστΟς έν δλω τ&. 

ο'ίκφ αύτοϋ, μάλλον δΕ λέγειν έν δλη τΌ οίκουμένn χειροτονη3εlς ήy~μω~ 
καl νομο3έτης· ώς γδρ έκεi:νος καl ούτος τΟν αίγυπτιακΟν κατ~ αύτοϋ διωγμΟv 

τ ψ κριτή τών δλων &πέδοτο τ ψ δεψ, ό μετ α 'ΑαρWv Εχλεχflεlς πρΟ γεννή

σεως ίερατεϋσαι τψ Χριστ(ρ ϊcαl άντl της πυράγρας τοϋ {}υμιάματος τΟ 

ίδιον τijς εύωδίας στόμα μή &ργήσας εν τfi έκκλησίrt διδασκαλlαν εκπέμπειν 

όσφρασίαις, δ μετd τΟν Ίησοϋν τοϋ Ναυη κληροδοτήσας μΕν τijς άναλο

γίας τοϋ πνεύματος, την δΕ περιτομfιν τσϋ βαπτίσματος όλόκληρ:>ν εν τοίς_ 

μέλεσι τών &ν{}ρώπων λόγοις άχειροποιήτου κα8άρσεως ενεργήσας καi τών 

ε' κα8Wς ό Ίσραηλ άλλοφύλων βασιλέων, τών πέντε καl ό Χρυσόστομος 

καταστρατηγήσας έμπα{}ών αίσ8ήσεων, μη στήσας fiλιον Εν παραινέσει ψυ;ι:ώv 

ώς έκεi:νος, άλλα πείσας άνδρώπους μη Επιδύνειν αύτοίς έν παροργισμψ 

τGν fiλιον. ~ο μετα τΟ Ήλίαν την Clδικον καl αύτΟς τijς Ίεζάβελ έλέγξας. 

παρανομίαν καl τΟ Καρμήλιον 0Jος τfιν Κομάναν κτησάμενος πόλιν· τόπον 

γαρ δεδωκW; τψ κακiρ ύπεχώρησε τοϋ κακοϋ προσοχ8ίσματος· 03εν καl 

πρΟ τοϋ φδάσαι τΟν διωγμΟν ώς εν άρματι πuρΟς καl αύτός, τσurέατι τίί 

τοϋ πνεύματος φλογίνu καl ζεούση πρΟ; τΟν -θεΟν άγάπη, πρΟς την τών 

άφ/iάρτων οiJρανοδρόμησε ζωi]ν προς τον 3εον ύφαρπαγείς. Ό μετ& το" 

Δαβlδ πλείω την έκκλησίαν τοϋ 3εοϋ ψα/φ.οίς καl ϋμνοις καl ψδαίς πνευ~ 

ματιχαίς, διδαχαίς ποικίλαις και πυκναLς προσομιλίαις τΟ κα{}~ ήμέραν 

λαμπρύνας, ού μέλο.ς καί κι8άραν τοίς ώσl τών άνiJρώπων ένηχήσας, άλλd

μέλι καl γάλα διδασκαλί~ς τοίς πάντων εγκαινίσας έγκάτοις. Ό μετd τΟν

Σολομώντα μείζον εκείνου πλάτος καρδίας καl χύμα σοφίας και πλοϋτον 

παρa 3εοϋ κομισάμενος oiJ γaρ ίiως τινος &ς παρa Σολομώντι, άλλο μέχρ• 
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παντΟς εύηρέστησε τ(ρ {}ιψ, ούκ έν τέτρασι βίβλοις παροιμιακών φημι καl 
αύτών Εν τρισl χιλιάσι σι:ίχων, άλλ' έν βιβλιο8ήκαις άμέτρων καl σοφών 
διδασκαλιών πάντας τούς έν κόσμφ φωτίσας. Πλοϋτος δε τψ Χρυσοστόμφ 
ούχl της τραπέζης τοϋ Σσλnμώντος ή δαψίλεια, ούχl τi'jς λοιπfίς ύπηρεσίας 
ή εύπορία, ούχ ϊνα κατ& τΟ γεγραμμένον ώ; fv τι περι~~άληται τώv πολυ

τίμων, άλλ' ή μέριμνα τών 3tτωχών καl Ο περl τούτων χορτασμΟς κα~ τών 
γυμνών η περιβολή, of,χl τοϋ κλοιοϋ τών φόρων ή συντέλεια, άλλ(ι δ 
παρ& τσϋ 3εου καΗ' ήμέραν είσκομιζόμενος αύτψ -θησαυρός. Ό μετα τΟν 
Σαμουfιλ έπικαλεσάμενος καl αύτΟς άδιαλείπτως τΟν Κύριον ούκ έν στύλφ 
νεφέλης, &λλ& στόματι καρδίας συνομιλών αύτ<Ρ κατα τΟ γεγραμμένοv ουκ 
fιν ό Χρυσόστομος ό λαλών, &.λλΟ. τΟ πνεUμα τοϋ fleoϋ τΟ λαλοϋν δι~ αύtοί'. 

~Επεκαλείτο δΕ τΟν Κύριον καl εϊσήκουεν αUτφ σώσαι τΟν λαΟν αύτοϋ 

τΟν χριστιανικΟν. καl δοϋναι τούτφ σοφίας γνώσιν καl πό&ον είς _άκοfιν 

ώτίου τοϋ ποιμαίνεσ3Ηι πάντας &σφαλώς δι' αϋτοϋ. (Ο μετ& τΟν ΓεδεWν 

κριτfις &προσωπόληπτος καl μύστης &ρρήτων νοημάτων ποιών κρi:μα καl 
δικαιοσύνην καl τα βά&η τοϋ πνεύματος άνιμιitο ώσεl πόκος τις έρίου 
συμπίνων ύετόν. Είχε δΒ καl σιαγόνα κατr.ι.πολεμοϋσαν τοUς &συνέτως αύt:ψ 
μη πειδομένους, τΟν χαλινΟν τών έπωφελ<Ον ελέγχων, δι" ο-5 τCtς σιαγόνας 
τών μη έγγ!ζόντων ταίς έντολαLς τοίί Χρισrοίί κα-θ-άπερ κτηνc'Ον τενοντισμΟν 
Ιjλεγχε τfi παραινέσει. 'Αλλ' έπιλε(ψει με διηγούμενον ό χρόνος περl Σή3, 
'Ενώς, Νώε, ~Ιακώβ, Ίωσfιφ τciJν μεγάλων Εκείνων άνδρών καl τών λοιπών 
τijς παλαιάς Διαθήκης εlτα καl περl ιiποστόλων, μαρτύρων, όσίων καl 
δικαίων· τών μΕν γαρ ζηλωτης ό Χρυσόστομος, τών δΕ πρωτεύων, τών μΕν 
γΟρ Υ σος, τών δΕ καl έφάμιλλος γεγονWς τΟν στέφανον της άποδοχfις δικαιο · 

σύνης άπολαύει δωρειiν διΟ: χειρΟς 'lησοϋ, φ πρέπει δόξα, κράτος, τιμη 
καl προσκύνησις νϋν καl άεl καί είς τοUς αίώνας τών αlώνων ~Αμήν. 

Κ. Ι. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ 



ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ 

ΤΟ έλληνικόν ΕΗνος κατα τΟν τρισχιλιε:τfj ϊστσρικόν του βίον ύπε
τάχ&η είς τρείς ξένους λαούς, πρώτον είς τοVς Πέρσας έν μέρει, άrcO τούς 
όπο(οuς έλεu/Jερώllη διa tοϋ Μ. 'Αλεξάνδρου, δεύτερον ε!ς τοuς Ρωμαίους, 
τοuς όπο(ους έξελλήνισε με τfιν ήllικήν του δύναμιν μεταβαλον κατα μικρον 
τΟ ρωμα'ίκΟν κράτος είς έλληνικΟν, καl τρίτον εLς τοUς Τούρκους. eΥπΟ τοUς 
Πέρσας καl Ρωμαίους οί "Έλληνες δέν έκινδύνευσαν καθόλου, διότι ot 

φιλελεύθεροι έκείνοι λαοi. τους έστέρησαν μέν τfιν πολιτικην έλευ3ερίαν, 
άλλα δΕν έπέίραξαν την προσωπικήν, προκειμένου Ομως πεQl των Τούρκων, 
' ' • λ' δ ' Ο' 'δ ξ ~ ' ~~ _α ' τ~ πραγματα ει ναι πο u ιαφορετικα. ι παρα ο οι αυτσι ανuρωποι άπο τΟ 

1050 περίπου, Οτε τΟ .1CQώtoν έμφανίσ3ησαν είς τα άνατολικα σύνορα τοϋ 
βυζαντινοϋ κράτους, μέχρι τοϋ 1669, δτε συνεπλήρωσαν την κατάλυσ(ν 
του, Εκαμαν τόσα καi. τόσα τερατώδη κακουργ'Ι']ματα κατ& τfjς προσrοπικης 
'λ _Q. ' .. e _Q., ιΕλ'' " λ' δ ' 0 ' ε ειuεριας των υποrαχuεντων .. r.ηνων, ωστε πο υ ικαιως ημπορεί κανε-

νας να Ερωτήσn, πώς τέλος πάντων άιτΟ τα είκοσι περίπου Εκατομμύρια 
τοϋ βυζαντινοϋ κράτους κατώρitωσα\' να σω{}οϋν μέχρι τών μέσων τοϋ 
15ou αίώνος περί τ& τρία Εκατομμύρια. 

Συνή{}ως λέγεται δτι fι σωτηρία αUτών όφείλετα~ είς τΟ γεγονός δτι 
ή ίσλαμικη θρησκεία απαγόρευε τfιν τελείαν Εζόντωσιν tών χριστιανών, είς 
τοUς όποίους τάχα Επετρέπετο κατ' άρχfιν να ζοϋν είς τό ίσλαμικόν κράτος 
έξαγοράζοντες την ζωήν των με τον λεγόμενον κεφαλικον φόρον. 'Η γνώμη 
Ομως αύτη μόνον αεωρητικήν σημασίαν ή μπορεί να Εχη. Πράγματι τΟ ίερόν 
βιβλίον τοϋ ίσλαμ κοράνιον διαιρεί tO'U; άν3ρώπους είς πισrοUς καl άπίστους. 
Πισrοl εΙ ναι οί πιστεύοντες εί; την διδασχαλίαν του 1vJωάμε3 ώς άπεσταλ-_ 

_ μένου προφήτου τοϋ Θεοϋ,_ άπιστοι δΕ οί είδωλολάτραι, ·των δποί-:ον προστά
ζει τljν σφαγήν, έι\ν δεν δεχllοϋν τόν !σλαμισμόν. Μεταξu δετών δύο αίιτόiν 
φαινομενικώς κατατάσσονται οί λαοl τών Γραφών, δηλαδη οί cΕβραίοι καl οί 
Χριστιανοί, ο! όποίοι διέστρεψαν τfιν &λη/Jινήν διδασκαλίαν τοϋ μωσα'ίκοϋ 
νόμου καl τοϋ εUαγγελίου καί δια τοϋτο, δι& να σωθοϋν, πρέπει καί αύτοl vd 

r.ιστεύσουν ε!ς τον !σλαμισμόν. Ό χαλαρος δμως χαρακτηρισμος αίιτος δεν 
ε!χε καμμ(αν σημασίαν ε!ς t1)ν έφαρμογfιν τών δογμάτων τοϋ κορανίου. 
"Ο ταν έξεγε(ρετο ό Ισλαμικός φανατισμός, δεν έγiνετο διάκρισις τώv χριστια- · 
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νών άπΟ τοUς είδωλολάτρας. Τοϋτο είναι τόσον βέβαιον, Ο σον εί\'ω &:λη8Ες 

Οτι αύτΟ τΟ κοράvιον είς τΟ ζ1lτημα αύτΟ φάσκει καl άvτιφάσκει. ·Όταν λ.χ. 

δογματίζη «τοiις άρνηδέντας να πιστεύουν είς τdς άλη&είας, τας όποίας 

κηρύττομεν, {}Ct ρίψω μεν είς τΟ.ς φλόγας, δταν δε καΠ τΟ. δέρμα των, {}(( 

δ ' ' ' ' "'λ δ' δ ' ' β α - ' ' λ ' ερο 1) ωσωμεν εις αυrους αr. ο ερμα ια να ασανισuουν ακομη σκ ηροτ ν», 

Ομοίως «ώ προφijτα, καταπολέμει τοUς άπίστους καl &.σεβείς μεταχειριζόμενος 

αύτοUς σκληρώς :ι>, 2) Επίσης «Οπόταν συναντάτε τοUς άπίστους, φονεύετε καt 

κατασφάζετε αUτούς», 8) {}d δπο3έσωμε δ τι πρόκειται μόνον διό είδωλολάτρας, 

άλλ' Οταν άλλοϋ προσrάζη «πολεμείτε Επίσης Εναντίον τών ~Εβραίων καl τών 

Χριστιανών, οί Οποίοι δεν πρεσβεύουν τfιν πίστιν της dλη{}είας» 4) καl «πο~ 

λεμείτε αίιτοuς [ τοu~ Χριστιανοuς δηλ] μέχρις δ του δεν ΙΙα vπάρχn πλέον 
σχ(σμα, δεν ΙJα δπάρχn ltλλη δρησκε(α παρa μόνον η /Jρησκεία τοϋ μόνου 

Θεοίi~, 5) Υιμπορεί πίιέον να γίνη διάχρισις; 

~Άλλως τε Εαν πράγματι Uπfίρχε άνεξιδρησκεία είς τΟν ίσλιχμισμόν, 

8-& Επρεπε να μη χα3οίiν τόσα Εκατομμύρια χριστιανών. 'Έν τούτοις ή 

ίστορία μαρτυρεL Εντελώς τ& Εναντία. e.bλαι αί σφαγαl &όπλων κατοίκων 

Οχι μόνον είς τοiις αίώνας τών κατακτήσεων, άλiό καl είς τοUς μεταγε· 

νεστέρους, Εγιναν είς τΟ Ονομα τοίi ίσλαμισμοϋ καl διd τΟν θρίαμβον τijς 

διδασκαλίας τοϋ κορανίσυ, τΟ όποίον προστάζει την Εξόντωσιν τών άπίστων. 

ΤΟ δόγμα αUτΟ τοϋ ίσλαμισμοϋ άπέβη πολυ περισσότερον καταστρεπτικόν είς 

τΟν χριστιανισμόν πρΟ πάντων άφότου προσέλαβε αύτΟς ώς σύμμαχον την 

ήμιαγρ(αν καi α!μοχαρij φυλi]ν τών Τούρκων. Ή συμμαχ(α αίιτi] i'jτo όμο

λογουμένως πολiι Επιτυχfις καl &φέλιμος καl είς τ& δύο μέρη. Οίfτε δ ίσλα· 

μισμος ήμποροϋσε να εuρn καταλληλότερον οργανον για να διαδοδίi δια 

πυρΟς καl σιδήρου οίiτε οί Τοίiρκοι άλλην flρησχείαν, ή Οποία να δερα

πεύη τα αίμοχαρη Ενστικτα καl τός κτφ ώδεις όρμάς των κατα τΟν ζφωδέ~ 

στατον tQόπον. Τέτοιος λαός Εχων Εμφuτον την κλίσιν είς λεηλασίας καl 

καταστροφάς~ παρακινούμενος δε και &πΟ τfιν ftρησκείαν του, ή όποία είς 

αύτΟν μΕν τΟν κόσμον τοϋ Επιτρέπει δλας τdς ύλικdς ήδονάς, είς δ8 τΟν 

άλλον τοϋ δπόσχεται τδ:ς ίδίας, Εαν πολεμfi τοiις άπίστους, ητο άδύνατον 

να έπιτρέπη την ζωην είς τοlις χριστιανοUς έκ κα'θήκοντος &νεξι-θρησκείας. 

1
) 4.59. 

') 9.ί4. 
3

) 47,4. 
') 9,29. 
') 8,4U. 
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~Η &νεξιflρησκεία Ωπως τi]ν έννοοϋμε Sμε'ίς οί χριστιανοl είναι ίδέα ποU 
δεν χωρεί είς τΟ μυαλΟ τοϋ Τούρκου. 

* • * 
"Άλλα λοιπΟv είναι τα α·ίτια ποU συνετέλεσαν εί~"' τΟ Υα' μη' α-a.- '" ' ' ; ~ χ un απο 

το προσωπον τijς γijς ή έλληνικη φuλij ~πο τijν εξοuσίαν τmν Το~ρκων 
''"' ~'"ξθ 'Μ' και οχι η ανε ι ρησχεια. ακρα Ερεuvα καl μελΕτη τοϋ ζητήματσc αίιτοϋ 

μάς Επεισε Οτι τα σπουδαιότατα τώv αίτίων αίιτών fισαν τ& έt,fjc.J 
;Είς tllν !στορίαν τώv flρησκειών ό ίσλαμισμΟς άποτελεί. μ~ναδικόν 

φαινομενον. Καμμία i1ρησκεία δεν ά\ρισε rος δόγμα τijς διαδόσεώς της την 

κτηνώδη βίαν. Μόνον αϋτος παραγγέλλει ρητώς •σφάζετε τοuς ιiπίσ~οuc 
Εως Οτου άναyκασ8οUν ν& δμολογijσουν τΟ ϊσλάμ». "Αλλ' δ ίδρυτης τή~ 
ϊσί.αμικi]ς ι<tρησκείας fiτo Εξυπνος άνftρωπος. '"Εσχέφftrι Οrι Επρεπε vd 
παρέχu πολλι'ι. 8έλγητρα κα\ πολλaς &φελείας εϊς τοuς οπαδούς του διι'ι. 

' ' , {} ' να τους κ α μη ερμους ζηλωτάς της. 'Έπρεπε κατόπιν άπΟ την εύχαρίστη _ 

σ~ν , τ~ς σ~αγ~ς ~& ~πάρχ: κ~l κάποιον &ετικΟν κέρδος. Και τΟ κέρδος 
αυτο η το, ι;κτος της αρπαγης των περιουσιών, ή αίχ.μαλωσία τών σωδέντω'' 

άπό την σφαγήν. ΑίχμαΊ.ωτοι δΕ κατα την {}εωρίαν τοϋ ίσλαμισμοϋ είναι 
Οχι μόνον οί Ενοπλοι στρατιώται που συλλαμβάνονται είς την μάχην Οπως 
~ ... ~'λ " ~ ,. ' εννοει ο ος ο κοσμος, αλλι'ι. καl όλόκληρος . ό liοπλος πλη{}υσμος τijς 

κυριευομένης χώρας, άνδρες καί γυναίκες και γέροι και παιδι& καί τα 

βρέφη &κόμη, κα8a1ς &κριβmς καl ή σφαγη δΕν περιωρίζετο μόνον εϊς το 

πεδί~ν της .. μάχης, άλλ' έπεξετείνετο καl είς τΟν άμαχον πλη&υσμόν. Τό 

δικαιωμα των μουσουλμάνων ν& αίχμαλωτίζουν Oi.ov τΟν λαό" άφοϋ προ

η;ουμέvως κάμουν σφαγήν, στηρίζεται είς τα έξii.ς δύο έδάφ:α τοϋ κορα
νιου. (( Κανεlς άπΩ τοUς προφήτας δΕν Εκαμε αίχμαλώτους, παρ& άφοϋ προ-
ηγουμ~ 0/ ' '< e ' I ενως .εχuσε το αιμα ενος μεγαλου &ριflμοϋ τών έχδρών» 1) καί «δταν 
συν'"''"~ 1, ανταrε τους απιστους, φονευετε και καtασφάζεrε, μέχρις Οτου συνtε-

λ';σ8,n μεγ~λη σφαγή· συγκρατείτε στερει'ι. τι'ι. δεσμa τοίί αtχμαλώτου, μετι'ι. 

δε την καταπαυσιν τfiς μάχης &νταλλάξατε αύrΟν άντί λύτρων». 2) Έντεϋ-
6εv Εξηγείται ' " , ~ ι:ι , , το ιστορικον φαινομενον οτι κατα την κατάκτησιν κά-θε 

πόλεω"1 " ~ -βζ ς η επαρχιας του υ αντινοϋ κράτους κατ& κανόνα πρό\τα έγίνετο 

σφαyη και κατόπιν α'ιχμαλωσία χωρiς διάκρισιν γένους καl ήλικίας Ενόπλου .. ' ,. ~ ' 
στρατου και αμαχοu πληf}υαμού. 

') 8,68 
') 47 ,4. 
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Οί αίχμάλωτοι κατ& νόμον 8ρησκευτικ0ν καl πολεμικΟν &νfjκον είς 
τους σrρατιώτας, οί όποίο ι άκολου8οϋντες τΟν άρχηγΟν είς πολεμικδς έπ:ι · 
χειρήσεις Ελπιζαν ν' άπολαύσουν τέσσερα &γα8ά, πρώτον να σφάξουν άπί
-στους δια "'α κερδίσουν τΟν παράδεισοv τοίi Μωάμεθ- μ8 τΟ:ς γαργαf.ιστικδς 
σωματικός &πολαύσεις του, δεύτερον ν& πλουτίσουν μΕ τΟ:.ς λεηλασίας, τρίτον 
ν' &τιμάσουν καl τέrαρτον ν' αποκτήσουν αίχμαλώτουςι τοlις όποίους είχαν 
-τΟ δικαίωμα να κάμνουν Ο, τι θέλουν, η vι1 τοUς σφάξουν η να τοlις άναγ~ 
·χάσουν νά τουρκέψουν η να τοUς άφήσουν έλευftέρους λαμβάνοντες λύ
-rρα η ν& του.; πουλήσουν. Τα δικαιώματα αUτά τών στρατιωτών διεκήρυτ
ταν πάντοτε οί άρχηγοl καl οί σJυλτάνοι δι& να τοUς κάμνουν προ8ύμούς 
εϊς τaς μάχας. Κατι'ι. τijν πολιορκίαν τijς Θεσσαλονίκης (1430) ό Μοuρι'ι.τ 
έξέδωκε διάγγελμα είς τΟν στρατόν, τΟ Οποίον Ελεγε· «σάς δίδω Ολα, Οσα 
εύρίσκονται μέσα είς αύτfιν την πόλιν1 άνδρας, γυναίκας, παιδιά, Ciργυρον 
καl χρυσόν, είς έμΕ ν' άφήσετε μόνον την πόλι~». 1) Κατd δΕ τfιν πολιορ
-κίαν της Κωνσταντινουπόλεως, είς την όποίαν έκτΟς τοϋ στρατοίί Ετρεξε άπο
παντοϋ άπειρος Οχλος δια την έλπίδα τf\ς πλουσίας λείας άπΟ τfιν λαφυ· 
{>αγωγίαv της πλοuσιωτάτης πόλεως τοϋ κόσμου, 2) δ ΜωάμF.ft διεκήρυξε 
-εtς τόν στρατΟν τα έξης. «Πρώτον μΕν ύπάρχει άφθονος πλοϋτος ι;lς αύτη,, 
τfιν πόλιν, τοίi όποίου -&&είσθε Εσείς κύριοι. "Επειτα άνδρες πλούσιοι καl 
εUγενείς, άπΟ τοUς Οποίους άλλους μΕν -aα πουλήqετε, άλλοι δΕ -8& σας δου
λεύουν. ΠρΟς τούτοις δΕ γυναίκες, άπΟ τdς όποίας ό.λλας μΕν {}ιl κρατJϊτε 
' • "λλ δ' .α• λ~ '_ο.• δ' λλ' 'Ε ' δ' α'λ ' εσεις, α ας ε υα που ησετε και υα κερ ισετε πο α. γω εν υε ω τι-

.ποτε άλλο άπΩ την πόλιν παρ& μόνον τα τείχη καl τα οίκοδομήματα» 3
), 

'Επειδη δε ήσαν πολu μεγάλα τι'ι. κέρδη εκ τijς πωλήσεως τmν αtχμα
.λώτων, συν&βαιναν αίχμαλωσίαι Οχι μόνον είς πολέμους καl κατακτήσεις 
.άλλιΖ καl είς άπλdς τυχοδιωκτικ&ς έπιδρομάς, Οτε οί Τοϋρκοι έλεηλατοϋσαν 
τdς έλευϋέρας άκόμη έπαρχίας τοϋ έλληνικοϋ κράτους. Κατ& τΟν 13ον αί
ώνα έξορμώντες άπΟ -_τα παράλια τflς Μικράς 'Ασίας μΕ πλοία πειρατικά 
&ρπαζαν αίχμαλώτους άπΩ τd νησιCι τοϋ Αίγαίου Πελάγους, τd παράλια της 
Θράκη~, της Πελοποννήσου, ~Αηικfiς καl Εύβοίας. 4) Μετc! την ίδρυσιν τοϋ 
όσμανικοίi κράτους τfις Βιθυνίας άπΩ τ&ς άρχι1ς τοϋ 14ou αίώνος καl έξης 
περνmντες τον 'Ελλήσποντον ελεηλατοίiσαν φοβερa την Θράκην κα\ &πε· 

1 ) Δούκας (εκδ. Βόννης) σελ. 200. 
2) Δούκ. 262. 
3) Χαλκοκονδύλης ( ~κδ. Βόννη ς) σελ. 393 -Δούκ. 281-Κριτόβουλος 1,48 (C. Miiller 

Fragmenta historlcoruιn Graecorum, Parisiis 1970, τόμ. 5 σελ. 90). 
4 ) Χαλκοκονδ. 12- Φρω•τζής (έ"κδ. Βόννης) σελ. 76. 
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κόμιζαν σωρείαv αίχμαλώrων. "Οτε δΕ κατα τα μέσα τοίί 14ου αίώνος Εκυ

ρίευσαν η1ν Άδριανούπολιν καl μετέftεσαν εLς αUτηv Εκ τfjς Προύσης την 
πρωτεύουσαv τοϋ κράτους, Εξορμώvτες Ί]δη άπΟ τfιν νέαν εδραν Επροξε
νοϋσαν φοβερ&ν αίχμαλωσίαν είς τας εfJρωπα'ίκcΧς επαρχίας τοϋ βυζαντινοϋ· 
κράτους.') 'Επi τοϋ σουλτάνου Βαγιαζiτ το 1397 αlχμαλωτ(σi}ησαν άπο 
τi]ν Πελοπόννησον 30,000. 2) Κατα τi;ν &λωσιν τijς Θεσσαλον(κηr (1430) 
αίχμαλωτίσί}ησαν Ολοι οί κάτοικοι. Κάftε στρατιώτης Εσερνε μαζί του άπΟ 
τfιν πόλιν είς τΟ στρατόπεδον σειριiν άλυσοδεμένωv αίχμαλώτωv. Καl flσαv 
δεμένοι &νακατωτα άνδρες καl γυναίκες, νέοι καl νέαι. 3) 'Η τρομερωτέρα. 
δμως μάστιξ τών χριστιανών εΙς το ζήτημα rijς αlχμαλωσ(ας δπijρξε δ σουλ
τάνος Μωάμεi} Β' δ πορΟητής, δσcις, κai}mς λέγει δ συγγραφεuς τijς πο
λιτικfjς Lστορίας τf}ς ΚωνσταντινουπόλεωςJ ούδόλως «ήσύχαζεν, &λλ' ώσπερ. 
&γέλας προβάτων 8φερε κατ' 8τος τους "'Ελληνας άλλους μεν πωλών,. 
άλλους δε δωρούμενος τοίς βουλομένοις». 4) Κατα τi]ν &λωσιν τijς Κων
σταντινουπόλεως μετα τi}ν δεινfιν σφαγfιν 6γινε ή αίχμαλωσία δλου το& 
πλη{}υσμοϋ, ώστε τfιν έπομένην ήμέραν 30 Μα"ίου ή πόλις fιτο Εντελώς 
άδεια. Οϋrε άν{}ρωπος ύπfjρχε είς αύri}ν οϋrε ζψον οίiτε φωνη πετεινο& 
δεν άκούετο. "Ολος ό iiμψυχος καi άψυχος πλοϋτος εμαζεύiJη εΙς το σtρα· 
τόπεδον. 01 αiχμάλωτοι συνεποσώ/!ησαν εΙς 60,000. ') Κατα τα iitη 1458 
καi 1460 τρομεραν αlχμαλωσ(αν ύπέστη ή Πελοπόννησος αlχμαλωτισΟέν
των άνω τών 60,000. Μόνον εΙς τljν άγοραν τijς Σαλμεν(κης επουλήiJησαv 
6,000 αΙχμάλωτοι. Το δε 1462 ό Μωάμεll Β' κυριεύσας τΙ] ν Μυτιλήνην 
δια συν{}ήκης έμοίρασε είς τους γενιτσάρους ώς άνδράποδα τΟ 8να τρίτον 
τών κατοίκων άπtJτελούμενον &πΟ τοUς εύγενεστέρους και πλουσιωτέρους 
Μυτιληνα(ους 6). 

ΤΟ ϊfακΟν τοϋτο έξακολού{}ησε καl είς τοUς μεταβυζαντινους αίώνας 
με τfιν ίδίαν 8κτασιν. Καl μέχρι τοϋ 19ou αίώνος συνέβαιναν αίχμαλω
σ(αι τών ραγιάδων. Το 1538 έπi σουλτάνου Σουλε'ίμαν ό ναύαρχος Βαρ
βαρόσας έπολιόρκησε τi]ν Κέρκυραν και το μεν φρούριον δεν ή μπόρεσε να 
κ ~ ~λλ' δ ' ' , ζ- _ο_- <J 5ο ,. ' υριευση, α. α ια ν απο ημιωuη αρπαςε απο τα χωρια τfjς νήσου 15,000 

1
) Χαλκοκονδ. 16,25,33,218. 
Ί) Φραντζ. 83. 
3

) ΧαλκοκοJ•δ. 236- Δούκ. 200. 
4

) Turcograecia σελ. 25. 
5

) Δσύκ. 287, 302 κέξ.-Γ. Φ. Χέρτσβεργ, "Ιστορία τfίς 'Ελλάδος καrά μετάφρασιν 
Ε:κ τοϋ γερμανικοϋ ύπΟ Π. Ιiαρολίδου έν 'ΑD-ήναις 1906 τόμ. 2 σελ. 661. 

6

) Δούκ. 225 ~Χα?.κσκοvδ. 479,481ι484,526 ~Κριτόβ. 4,12 (Jιfιϊll. Iί'rag1n. 5,145). 
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αiχμαλώτους. ') Φοβερaν α1χμαλωσ(αν δπέστη καi πάλιν ή Πελοπόννησος 

τd fτη 1715 καl 1770. Κατα την πρώτην περίπτωσιν α'ίχμαλωτίσ-&ησαν 

!f.vω τών 40,000, κατα δe την δευτέραν περi τος 20,000 2). 

Πολλάκις και άπΟ τους αίχμαλώrους Εσφάζοντο κατα έκαι:οντάδας καl 

χιλιάδας πρΟς τιμωρίαν παραδειγματιιιtlν. 3) ΊΌϋτο έγίνετο συνή-θως κατα 

διαταγηv τοϋ άρχηγοϋ. ΆπΟ δε τοVς ftλλους άφήνοντο άμέσως έλεύ8εροι 

δσοι είχαν να πληρώσουν λύτρα τfiς ζωfiς. ΤΟ ποσΟν τΟ &ριζε βέβαια ό 

ίδιοκτtlτης του αίχμαλώτου. <JOrε τΟ 1326 ό σοvλτάνος Όρχ&ν έχυ

ρίευσε τfιν Προϋσαν, έκήρυξε Ολον τ<'.ιν πλη{}υσμΟν αίχμάλωτον, τοϋ εδωσε 

δε τΙ] ν έλευΟερ(αν, άφοϋ iiλαβε λύτρα 30,000 χρυσα νομ(σματα μe τον πρόσ
ftετον δρον να φύγυ Ολος &πΟ nlν καταληφ&είσαν πόλιν. ·Όσq_ι δε δΕν 

είχαν να πληρώσουν άμέσως ε'ίτε Εξ έαυη\ιν ε'ίτε δανειζόμενοι dπΟ liλλους 

Uπεβάλλοντο είς φρικώδη βάσανα, διότι τοUς ύπωπτεύοντο δτι άποκρύ~ 

πτουν τα χρήματά των. "Άλλοτε πάλιν τοUς άφηνάν προσωρινώς έλευ{}έ

ρους, άφοϋ τοUς ύπεχρέωναν να ύπetγράψουν χρεωστικ&ς όμολογίας δτι δα 

πληρώσουν τα λύτρα ϋστερα άπΟ ώρισμένον χρόνον κερδίζοντες είς τΟ· με

ταξU χρ1lματα μ8 την Εργασίαν. Αίιτd fισαν τα δύο πρό:'Jτα μέσα τfiς άπελευ

{}ερώσεως. Καl δια τοϋτο βλέπομε δτι ό Μοuρι:Χτ μετ& τijν άλωσιν της 

Θεσσαλονίκης καl ό Μωάμε{} μετd τfιν &λωσιν τfiς Κωνσταντινουπόλεως 

έξέδωκαν διάγγελμα, διιl τοϋ όποίοu έπετρέπετο να έπανέλ{}ουν καl κατοι

κήσουν είς τάς ερημω-8είσας πόλεις Οσοι &πΟ τους αίχμαλώτους έπλήρωσαν 

τα λύτρα των η συνεφώνησαν με τους κυρίους των νd τα πληρώσουν είς 

ώρισμένον χρόνον. 4.) Κατ& τρίτον λόγον έλευ-&ερώνοντο δ σοι είχαν τΟ εύ

τύχημα vα εχουν συγγενείς, οί όποίο ι η κατώρδωσαν να μη ίιποπέσουν είς 
> λ I Ο\ ~ λ ~ _α I ~~λ' '> 1 .α ~λ 'Q λ ' ν 

αιχμα ωσιαν η αιχμα ωτ;ισuησαν μεν, α.. αφεuησαν ε ευuεροι π ηρωσα -

τες τα λύτρα, και oi. όποίοι -3d κατώρ&ωναν να εϋρουν τα αναγκαία χρή

ματα πρΟ τfiς διασποράς τών αίχμαλώτων, διότι αύτη έγίvετο γλήγορα καl 

έντΟς Ολίγου χρόνου ό μΕν πατέρας μιάς οικογενείας εύρίσκετο είς την 

Άδριανούπολιν, ή γυναίκα είς τfιν 'Αλεξάνδρειαν, τάδε τέκνα εϊς την Καισά-

Ί) /{. Παπαρ~ηγωω-ί•λου, 'Ιστορίατοϋ έλληνικοϋ έfiνσl'ς, εχ.δ. 4η εν 'Α{J-ήνως 1903, 
τόμ. 5 σελ. 667. 

2
} Paul Lucas, Yo;yage dans la Turquie, Aιnsteι·danι 1720, τόμ. 1 σελ. 147-

Παπαρρηγ. 5,6i6 καi 695. 
~) Α. Α Παπαδσπσύλου, Ο ύπόδουλος έλληνισμΟς τής 'Ασιατική ς Έλλάδος, έν Ά-611~ 

ναις 1919, σελ. 16 κέξ. 
•) Παπαρρηγ. 5,185 ~'Ιωάννης :Αναγνώστης έν Patl'Ologia Migne 156,614 κέξ. -

Παχυμέρης (έκδ. Βόννης) 2,415 και 573- Δούκ. 200- Φραντζ. 293-- Κριrόβ. 1,73 
και 2,1 (Miill. Fι·agnι. 5)02 καί JΟβ'. 
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-ρειαν μέσα ε! ς τ& βάl!η τijς Ά νατολijς. Ό !στορικος Γεώργιος Φραντζijς 

-αίχμαλωτισίtείς μΕ δλην τi]v οίκογένειάν του κατα την &λωσιν της Κωνσtαν-

τινουπόλεως α\.,tΟς μΕν κατώρ{tωσε νd Ελευftερω{tfl ϋστερ' άπΟ δεκαπέντε 

4-!fίνας, ή δε γυναίκα καί αί {tυγατέρες του έπουλή8ησαν είς την 'Αδριανού

.πολιν, Οπου τdς άγόρασε ό σταυλάρχης τόϋ σουλτάνου. ~y σrερ~ άπΟ δύο χρό · 

-νια Εμα8ε την τύχην τfiς οί-κογενείας του ό Φρανrζής καί έπJϊγε είς τfιν 

~Αδριανούπολιν, άλλα μόνον την γυναίκα του εύτύχησε να έλεuθερώση. Τας 

-δύο {tυγατέρας του προλαβctlν άγόρασε ό σουλτάνος δι& τΟν γυναικωνίτ.ην 

του. Μεrα την άλωσιν τiiς Τραπεζοϋνtος είς τα λάφυρα ποU έξεχωρίσ{tησαν 

.είς τfιν μερίδα τοϋ σοuλτά\'ου άνfiκε καl ό νεαρΟς υίΟς τοϋ ίατροφιλοσόφον 

Γεωργίον ~Αμιρούτση. Άφοϋ έπροσπάΗησε πολU ό σουλt(iνος να τΟν τουρ

-κέψη καl δf:ν τΟν επF.ισε, άπεφάσισε ν& τΟν πουλήση- Ά γοραστης έπαρου

.σιάσ8η άμέσως ό πατέρας του, άλλ! η τιμη ποU έζητοίiσε ό σουλτάνος ήτο 

μεγάλη καl δ Άμιρούτσης μη 1!χων πολλa έζήτησε τijν χρηματικ!jν βοήl!ειαv 

τοίi έν Ίrαλίq φίλου καl συμπατριώτου καρδιναλίου Βησσαρίωνος 1). 

Εύτυχώς ή σωτηρία τών αίχμαλώτων Εξαρτάτο καl άπΟ Ο.λλο μέσον. 

Πολλοl εϋ.τοροι χρισrιανοl Εκ καθήκοντος φιλανδρωπίας πρΟς δυστυχείς 

{)μοεΗη~ϊς η .όμοθρήσκους Εφtλοτιμοϋντο να τοιJς άγοράσουν καl ν& τοιJς 

δώσουν την ΕλευΗερίαν. Κατ& τΟν δλέδριον έμφύλιον πόλεμον τών συναυ. 

τοκρατόρων 'Ιωάννου Ε' τοϋ Παλαιολόγου (1341- 1376) καl 'Ιωάννου 

ς τοϋ Καντακουζηνοϋ (1342-1355) ο! όπαδοl τοϋ aνηλίκου 'Ιωάννου δι<Ι 
ν& καταπολεμήσουν τΟν dποστάτην ΚαντακουζηνΟν Εζήτησαν δυστυχώς την 

βοήl!ειαν τοϋ σουλτάνου 6jς Προύσης Όρχάν. Ο! οροι τi'jς συμμαχίας 

ησαν 1toλiJ Εξευτελιστικοι δι& την άξιοπρέπειαν της βυζαντινijς αύλης και 

όλέδριοι δι& τΟ Ε{}νος. ΈκτΟς τοίi Οτι ύπεχρεώ8ησαν ν& καταβάλουν με· 

γάλο χρηματικΟν πcισc\ν είς τοUς Τούρκους ώς μισ&οφόρους Εδωσαν είς 

~ύτοιJς καl τΟ δικαίωμα Οσους άπΟ τοUς ύπηκόους τοϋ Καντακουζηνού η3ε · 

λαν αίχμαλωτίσει να τοUς πουλήσουν ώ; δούλους Οπον 1]{}ελαν. Κάμνον

τες δΕ οί Τοϋρκοι καrάχρησιν τοϋ Οροu αύrοU άντl να πολεμοίiν κατ& τοϋ 

Καντακουζηνού έλεηλατοϋσαν τ&ς Επαρχίας τijς Θράκης καl αlχμαλώτιζαν 

-dόπλους κατοίκους, δένοντες δΕ αύτοιJς μΕ &λύσεις είς μακρι:Χς σειρι1ς 'άνα-

-κατωμέvους ίερείς, μοναχούς, Ciνδρας, γυναίκας, νέους καl νέας Εφεραν είς 

Κ-ωνσταντιν-ούπολιν, Οπου Εκαμvαν τΟν πρώτον Εμπορι-κΟν στα{}μόν. ~ Αγο-

1
) Φρανιζ. 309 κέξ. 384-Δουκ. 302 κέξ. -Γεώργιος Άμιρούr:σης Εν Patι'ol. Migne 

161,727·-Turcogτ. 82.-Περl αίχμαλώτω\• έv γένει πβλ. Φαίδωνος Κουκr;υλέ, οι αίχμά

λωτοι κατcl τοUς βuζαντινοUς χρό\•ουςt έν τψ Ήμερολογίφ τfις Μεγάλης "~λλάδος 
1925 σελ. 33 - 45. 
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-ρασταl Επαρουσιάζοντο οί "'Ελληνες, όί όποίοι πληρώνοντες τα λύτρα τούς 
-Έλευ-&έρωvαν. Έαν δΕ έtύχαινε να μ~ παροuσιασ&fι άμέσως άγοραστfις αLχμα-
.λώτου~ ό ΤοUρκος Cίρχιζε τΟ άλύπητο μαστίγωμα δημοσίq; είς τi]ν άγοραν 
δι& ν' &ναγκασ{)Ό κανένας άπΟ φιλαν&ρωπίαv να τΟν άγοράση. Κατ& τfιν 
-άλωσιν τfiς Θεσσαλονίκης πολλο:U; αLχμαλώτους ΕλευSέρωσε ό ήγεμctlν της 
Σερβίας άποστείλας Εκεί άν3ρώπους ίδικούς του με πολλα -χρ1lμα,τα. Κα! 
&πΟ τους αίχμαλώτους της Κωνστανnνουπόλεως πολλοl μεταφερitεντες είς 
την 'Αδριανούπολιν &γορ1σ3ησαv όμοίως μf χ~ήμαtα c τοϋ ή:εμ~νος, ~fj; 
Σερβίας καl έλευ&ερώ6ησαν, Cίλλοuς δΕ Εσωσαv ευποροι ομογ~νεις. Α"πο ~ε 
την μακρό.ν Επιστολην τοϋ Άμιρούτση πρΟς τΟν Βησσαριωνα,, εις τc;ν 
-όποίαν τΟν παρακαλεί να στείλη τα λύτρα τοϋ υίοϋ του, μανδανομε οrι 
·ό φιλόπατρις Εκείνος Τραπεζούντιος μΕ ίδικά του χρήματα Ελευθέρωσε 
πολλοιJς άπΟ τούς αίχμαλωtισθέντας κατ& τfιν έποχην της άλώσεως. "Αλλο 

. παράδειγμα τοιαύτης εξαγορcΊ; Εχομε τΟ 1458, δτε ό αUτοκράτωρ Τραπε· 
ζοϋντος 'Ιωάννης Κομνηνος καταβαλιflν τό τ(μημα έλευl!έρωσε 2,000, αίχμ~
λώτους, τοUς όποίους οί Τοϋρκοι όρμη3έντες άπΟ την 'Αμάσειαν αιχμαλω

τισαν άπΟ τα περίχωρα της Τραπεζοϋντος 1). 

''Οσοι δμως δεν είχαν τΟ είιτύχημα να έλευ{)ερω8οϋν μΕ κανέν~ άπ~ 
τα μέσα αϋτα μετεφέροντο παντοϋ είς δλας τdς άγο~{Ις ~ης 'Ανατο~ης ~~ι 
Αίγύπτου καl εκεί έπουλοίiντο είς μουσουλμάνους η και χριστιανους, εαv 

.εύρίσκοντο. ΤΟ Εμπόριον τών δούλων Υμο εUρύτατα διαδεδομένον είς δλας 
τας μουσουλμανικας χώρας, άποτελοϋσε δf σημαντικΟν πόρον της ζωfίς τών 
Τούρκων ι οί όποίο ι κατό:τιν άπΟ τας άρπαγας τών περιουσιών τών 'Έλλή · 
ν ων δΕν είχαν Ciλλον τοιοϋτον παρ& να πουλοίiν και άγοράζουν καl μετ α. 

, 'δζ '}ί~ " ' .πουλοϋν αUτούς. 'Ακριβώς δΕ ή ελπlς τοϋ κέρδους εμπο ι ε πο ... ,ακις αυτους 

να προβοίίν είς ά-3-ρόας καl γεvικ&ς σφαγάς. 'Αφοϋ ίκανοποιοUντο ~ρκετCt 
άπΟ τΟ χυνόμενrJν αίμα, Ciρχιζαν με έπιμέλειαν να μαζεύουν αίχμαλωτ~υς. 
Κατ& τfιν άλωσιν τiiς Κωνσταντινουπόλεως Εκαμαν τρομερdν σφαγήν, ωστε 

, , ~ - e ... e - " λλ' ~ δΕν εφαίνετο άπΟ -κατα την μαρτυριαν των ιστορικων η γη εις πο .. α ~ερη . , , 
τοUς σωροiις τών πrωμάτων, 2) διόη Ενόμιζαν δtι Uπη·ρχε πσΑυς στρατος 

€ντ0ς αύτης. 'Edv έγνωρίζαμε, Ελεγαν οί 'Lδιοι κατόπιν είς τοiις "'Ελλην~ς, 
δτι ύπijρχε τελε(α 1!λλειψις μαχίμων &νδρών, δεν /!α έκάμναμε σφαγας, 
&λλα {td έπιάναμε Ολους καl {}d τοUς .έπουλούσαμε ώς πρόβατα. eH έπtflυ
μία τοϋ κέρδους Εκαμνε Ενίοτε καl τους σουλτάνους ν& πουλοϋν αίχμαλώ-

1) Δούκ. 31 κέξ. 314 κέξ. _ 'Αι•αγv. Εν Patrol. Migne 156,612 
Patrol. Migne 161,727 -ΧαJ.κοκονδ. 46G-Tuι·cogr. 23. 

') Φραη ζ. 288. 

κέξ -Άμιρ. έν 
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τους, τοVς όποίους πρΟ όλίγου είχαν καταδικάσει είς _{}άνατον. Κατ& τΟν 
ΑUγουστον τοϋ 1456 ό Μωάμε{} Β' είιρισκόμενος εtς τfιν 'Αδριανούπο/.ιν) 
ένψ διέταξε να χαρατομη&οϋv σαράντα αίχμάλωτοι Μυτιληναίοι, Ολίγον 
κατόπιν μετανοήσας διέταξε ν& πουλη&οϋν. Είσέπραξε δΕ χίλια χρυσα νο
μίσματα 1). 

ΤΟ περίερyuν δΕ είναι Οτι Ενίοτε έχαρακτηρίζοντο ώς αΙχμάλωτοι χαl έκε!νοι:_ 
ποU fισαν άπΟ πολλοϋ ύπήκοοι πλέον καl έπλήρωναν τΟν κεφαλιχΟν φόρονL 
Οί κατ& τόπους δωικηταl δι& να χρηματίζωνται άλλοτε μΕν έκήρυτταν είς: 
κατάστασιν αίχμαλωσίας τοiις είρηνικοVς ύπηκόους, dλλοτε δΕ Επί άπειλfι 
τοιαύτης αίχμαλωσίας τοVς &νάγκαζαν να πληρώνουν μεγάλα ΧΙ?ηματικd 
ποσά. Τοϋτο δια τfιν Πελοπόννησον τούλάχιστον ρητώς τΟ μαρτυρεί δ 
ίστορικΟς Χαλκοκονδύλης. 2

) 'Εόν δΕ πρΟς τούτοι; σκεφ&οϋμε On κατ& τους 
τελευταίους μεταβυζαντινοuς χρόνους ή Τουρκία εuρισκε ένίοτε άφορμfιν 
ν& -flεωρίi Uπόπτσuς Επαναστάσεως τους "'Ελληνας ύπηκόους καl Εκστρατεύ- · 

ουσα κατ~ αύτώv πρΟς κατάπνιξιν Επαναστατικών δij&εν κινημάτων Επρό
βαινε είς άθρόας αίχμαλωσίας, δΕν σα δυσκολευθοϋμε νd έννοήσωμε Π('i>ς 
ύφίστατο τΟ Εμπόριον τών δούλων συνεχώς κα8' Ολους τοVς α'ίώtας. 'ΑπΟ 
τα μέσα τοϋ ιιοu.αίώνος μέχρι τών άρχών τοϋ ιgου προσωπικη έλευθε~ 
ρία τών ραγιάδων 'Ελλήνων δsν δπijρχε. Α! &γοραl τijς 'Ανατολfjς ijσαν 
πάντοτΙJ γεμιiται άπΟ τΟ Εμψυχον και λογικΟν τοϋτο Εμπόρευμα. ~y πijρχαν 
δΕ και μόνιμοι καl είδικαi άγοραl δούλων, κα-θcDς ίιπάρχουν είδικαl άγο
ραι ζψωv. co κατ& τΟ πρώτον fiμισυ- τοϋ 17ou αίώνος περιηγη-8εlς την 
Άνατολl)ν Γάλλος Du Loiι· περιγράφει μs ψυχικον πόvοv καl πραγμα
τικl)ν τραγικότητα την δουλικfιv &γορ<Χν τfjς Κωνσταντινουπόλως, την όποίαv 
οί Τοϋρκοι ώvόμαζαν άβρdτ μπαζdρ, δηλαδη γυναικών άγοράν, διότι κατd 
τΟ πλείστον γυναίκες έπουλοϋντο είς αύτήν. «Φαντασ8fjτε, λέγει, Οτι βλέ
πετε aUτoUς τοVς σκλάβους να κά-θωνται έπfiνω είς τΟ: {}ρ ανία της δουλι
κfjς άγορdς άχίνητοι καl σιωπηλοί. Ή Sξωτερικη μορφή των είναι τοιαύτη 
' ' δ ' ' οποιαν υναντο.ι να fχουν Ciν&ρωποι, τών όποίων- ή Ηευ&ερία είναι έκτε-
ftειμένη είς την διά&εσιν τών dλλων. οι Clvδρες φαίνονται προωρισμένοι 
δια τιiς πλέον εύτελείς ύπηρεσίας, a'L δΕ γυναίκες διU την &κόρεστον φιJ.η. 
δονίαν τώγ δαιμόνων τούτων τΥjς άσελγείας. Κά&ε διαβάτης ποU περνά 
άπεΗί &ποτεfνει είς αύ·τοUς διαφόρους Ερωτήσεις διd να γνωρίση τί έργα: 
σίαv ημπορεί vα περιμέη] άπ' αϋτούς, έdν rj{}ελε &γοράσει κανένα». !t) 
-~----~----

]) Δvύκ. 287 και 337. 
2

) σελ. 484. 
3

) Les VOJ'age:s, PaΓis 1654, σελ. 56 κέξ. 
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w Αλλος δε περιηγητl)ς Γάλλος και αύrος ό Paul Lucas εδρισκόμενος είς 

~ην Σμύρνην Εγινε αύτόπτης μάρτυς τΥjς οίχτρd; τύχης τών αίχμαλώτων, 

Qί όποίοι ώδηγή&ησαν έκεί άπΟ την Πελοπόννησον τΟ 1715. 'ΙδοV τί 

γράφει. <<OL Εν ΕUρώπn δΕν γνωρίζουν τCις άνηκούστους σκληρότητας, τΟς 

δποίας διέπραξαν οί Τοϋρκοι κατ& τών Χριστιανών τοϋ Μορέως. "Εκα

μαν σκλάβους &π' αύτοiις περισσοτέρους τών 40,000 πάσης τάξεως και 

ήλικίuς. ΔΕν κάμνω λόγον περl έχείνων, oL όποϊοι Εφονεύftησαν κατ& δια

ταγην το~ μεγάλου βεζίρου, ό όποί-.1ς, άφοfl τοiις άγόρασε άπΟ τοUς 

στραtιώτας, διέtαξε ν' άποκεφαλισ&οϋν. ΔΕν ύπάρχει κανένα δέαμα τόσον 

άξιοθρήνητον' δσον να βλέπη κανένας να σέρνωνται παντοϋ &λυσοδεμένα 

τα itύματα της τουρκικijς βαρβαρότητος κάτισχνα καl ώχρι\ χωρlς καμμίαv 

άλλην βοή-8ειαν έκτός έκείνης που ήμποροϋσε να παρέχη είς αύτους η 

φιλανl!ρωπία τών χριστιανiί1ν. Ό πατl)ρ 'Ιερόl!εος ήγούμενος τίjς μονfjς 

τών Καπουτσίνων Εδειξε Εκτακτον ζηλον ν& βοη6ήσn τ& θύματα αύτά. 

~Αγόρασε πο.λλοiις αίχμαλώτους και είδε μΕ πολλfιν λύπην να όδηγοϋνται 
-οί άλλοι είς διαφόρους πόλεις τi'jς Άσίας, Οπου {}d ύποβάλλωνται εLς 

τοιαύτας συμφοράς, ώστε ή μικροτέρα δυστυχία των είναι νd τελειώσουν 
iκεί τl)ν ταλαίπωρον ζωήν των» 1). 

ΨΟ συστηματιχΟν δουλεμπόριον δπεστήριζε καl ή κυβέρνησις δι& 

:λόγους συμφέροντος. Κατ& τήν διδασκαλίαν τοϋ κορανίου, 2) Οταν o'L 

μουσουλμάνοι κάμνουν λάφυρα, όφείλουν τΟ Ενα πέμπτον να δώσουν είς 

τΟν ΘεΟν καl είς τΟν προφήτη ν του. Έπειδη δΕ λάφυρα {}εωροϋνται καl oL 

-αίχμάλωτοι, άρα καl έκ τούτων τΟ Ε να πέμπτον άvήκει είς t'fιν 'ίδία ν κατη .. 

yορίαν. Νόμιμοι: δΕ κάτοχος τοϋ πεμπτημορίου τών λαφύρων και τό'>ν 

«lχμαλώτων είναι δ σουλτάνος ώς διάδοχος τοiί προφήτου Μωάμεl!. Ό 

"6ρησχευτικ0ς αUτΟς νόμος έτηρείτο άπαράβατος είς κάθε περίστασιν αίχμα· 

.λωσίας. Προτοϋ γίνn ή διανομ1] τών λαφύρων είς τοuς στρατιώτας &πεχώ

.ρίζετο τΟ Ενα πέμπτον δι& τΟν σουλτάνον. ΈκτΟς δμως τούτου ώρίσθη 

><α ι άλλος δουλικος φόρος. Ή το δ€ ούτος 20 Ίο έπl τijς &ξ(ας τοϋ δούλου 

:είσπραττόμενος κατα t1)ν στιγμ-ήν τijς πωλήσεως άπΟ είδικοUς ύπαλλήλους, 

-οί όποίοι παρευρίσχοντο είς την άγοροπωλησίαν και Εξέδιδαν τΟ:ς σχετικι:Χς 
<iποδείξεις πληρωμijς. Άφοϋ δ8 έξ οσων γνωρίζομε περl τα μέσα τοϋ 

i14ou αίώνος ώρίσδη τΟ πρώτον δι~ άποφάσεως τοϋ σουλτάνου Μουρ&τ 

Α' fι &γοραία τιμη τών δούλων είς 125 άσπρα, 8κτοτε προήρχετο φόρος 

') Voyage 1,147. 
') 8,42. 
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τακτικΟς δπf:ρ τοϋ δησαυροφυλα_κίου τοϋ κράτους 25 άσπρα κατ& κεφαλην

δούλου ονομαζόμενος φόρος τοϋ πεμπτημορ(ου (pentzik η ispentze). 1) 

Ειναι Ομως βέβαιον On οί Ψοϋρκοι κάτοχοι χριστιανών αlχμαλώτων έπρο~ 

τιμοϋσαν περισσότερον vd τοUς άτrελευ-θερώνουν λαμβάνοντες λύτρα άπΟ 

τοUς ίδίους ε'ίτε c1μέσως ε'ίτε καl άργότερα έξασφαλιζόμενοι μΕ τας χρεω

σrιχitς Ομολογίας η να τοUς πουλοίiν είς χριστιανσUς παρ& να τοiις όδη

γοϋν είς τ&ς μουσουλμανικι:Χς &γοράς. Διότι είς την πρώτην περίπτωσιν 

ttα είσέπρατταν χωρiς δ.λλο πολλά, ένψ είς τfιν δεuτέραν δ~ν -8& είχαν

ελπίδα v& πάρουν περισσότερα &πΟ τiιν ι:Ορισμένην άγοραίαν &ξίαv ε'ίτε 

125 άσπρα fiτo αύτη ε'ίτε <1λλοτε dλλη. Έπειδfι δΕ: τΟ γένος tciJν Τούρκων

είναι πάρα πολU φιλοχqήματον καl μάλισ-τα είς τόσον άπίστεuτον βα-8μόν~ 
ι:Οσrε, καitΟΟ; μαρτυρεί δ Δούκας, δ Τοϋρκος καl τΟν φονέα τοϋ πατρΟς_ 

άφήνει έλεύ3ερον aρκεί νι\ πληρω3ίi καλά,') δια τοϋτο ή ϋποδουλω3είσ« 

η μiiλλον αiχμαλωτισ3είσα έλληνικ1) φυλ1) κατώρ3ωσε έν μέρει νι\ σω3fi, 

άπΟ την γενικηv καταστροφην δι& τών σφαγών καl έξισλαμίσεων, διότι 

με τΟν Ciφ3ονον χρυσΟν έ-ΙJάμβωνε τ& μάτια τών κατακτητών. Έdν η-8ελε

έκλείψει τελείως, ~Εν \t& είχαν πλέον οί Τοϋρκοι άποποU νd χρηματίζωνται 

* * * 
Καl έπειδη Εγινε λόγος περί τiiς φιλοχρηματίας τών Τούρκων, είναι 

άνάγκη νι:'χ όμολογήσωμε δτι αύτη καl είς άλλας περιστάσεις ύπηρξε αίτία 

τijς σωτηρίας τών προγόνων μας. Ό μέγας βcζ(ρης τοϋ πορ3ητοϋ τfjς 

Κωνσταντινουπόλεως Χαλlλ πασάς flτo φίλος τών "Ελλήνων καl τοUς. 

ύ:τεστήριζε ένώπιον τοϋ κυρίου του είς κά-8ε δυσμενη περίστασιν, διότι 

/ιτο εiς ϋπερβολικον βα3μον δωρολήπτης κα\ ο! "Ελληνες έφρόντιζαΥ. 

πάντοτε να τΟν περιποιοϋνται με τΟν χρυσόν. 'EU-v κανένας ένψ τοίι ώμι

λοϋσε τΟϋ ύπεδείκνυε μΕ τρόπον καΙ τΟ χρi'jμα, ό Χαλίλ άμέσως άπΟ ιlγριον 

iJηρίον έγ(νετο ήμερον άρνl καΙ μεταβάλλων τijν σκληρι\ν α\Jστηρότητct 

τijς yλώσση; ιlρχιζε να μειδι~ και να τοϋ φέρεται ώς παλαιΟς φίλος. 3) 
Καl οί 'ίδιοι Τοϋρκοι Εγνώριζαv πολιJ καλd τ&ς τρυφ~ρ&ς σχέσεις του μΕ 

τοUς ~Έλληνας καl δια τοϋtο τΟν cΟνόμαζαν κοινώς καβοhρ Ορταγfj κατι.Χ 

1 ) Δούκ. 137- Κρηόβ. 1,73 ( ... WUll. Fragιn. 5,100) -1. Χάμμ.ερ, Ίσωρία της ό-ιtω
μανικfjς αυτοκρατορίας Εξελληνισfiεiσα ύπΟ [(. Κροκιδii, 'ΑftΊlνησι 1870, τόμ. 1 σελ.199L 

~) σελ. ::87 ~φιλοχρήματον γό.ρ Ον τΟ γβνος τοϋϊ:Ο, εt καi. φονεiις πατρικός έμπέ

σοι έν ταϊς χερσiν αUτών, διό λρυσοϊί άπολύουσt)). 

3) Δούκ. 235, 
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τfιν φράσιν τοϋ Δούκα, δηλαδη σύντροφον και βοη&Ον τών άπίστων. 1
)· 

Αύτfι δΕ ήτο η κυριωτέρα αίτία, δια την όποίαν ό σουλτάνος ήλitε καιp 

ρΟς ποU διέταξε νd τΟν &ποκεφαλίσουν. 

"Οrε δΕ μετα την &λωσιν τή; Κωνσταντινουπόλεως ό τουρκικΟς στόc 

λος καταπλεύσας είς Καλλίπολιν fιτο ετοιμος να έπέλ3n κατα τών πλησίον 
νήσων '/Ιμβρου, Θάσου καl Λήμνου, Βντρομοι οί κάτοικοι Εσπευσαν να 
στείλουν είς τΟν ναύαρχον Χαμουζάν πρεσβείαν, 1) όποία μ8 Ciψ&ονα χρή
ματα τΟν κατέπεισε να μη έκτελέση τfιν μελετωμένην έκστρατείαν, άλλα να 
άρκεσ-&fι είς τ?jν ύποταγην τών νήσων, την όποίαν δέχονται πρv\tύμως
οί κάτοικοι, κut είς την πληρωμην τοίί κανονισμένου κεφαλικού φόρου.- ~ο 
Χαμουζάς δεχ{}εlς τδ.ς προτάσεις συνέστησε την Επιτροπην είι; τΟν σουλτά
νον, δ όποίος δεχθεlς όμοίως γενναία δώρα συγκατένευσε είς την είρηνικην· 

κατάκτησιν τών νήσων. Καί Sτσι έσώitησαν οί κάτοικοι &πΟ τΟ:ς σφαγd:ς

καl την αiχμαλωσίαν 2). 

Κα\ δτε ολίγα ~τη μετa τijν ιϊλωσιν δ διαβόητος σουλτάνος Σελ1μ Α' 

(1512. 1520) στηριχ3εlς εiς 3ρησκευτι•i]ν ρήτραν τοϋ μουφτή Κωνσταντι
νουτ.:όλεως Οτι «τΟ να Επιστρέψn κανένας είς τΟν ίσλαμισμΟν τοUς &πίστους 

είναι τΟ cΟφελιμώτατον και άρεστόtατον είς τΟν ΘεΟν 8ργον » άπεφάσισε να_ 
εξολοllρεύση γενικώς .δλους τούς "Ε/.ληνας διa τfις σφαγij;, έι\ν δεν \]&ε
λαν δεχΙΗj να τοuρκέψουν, πάλιν έσώ3η το ~3νος με τόν χρυσόν. Ό πα
τριάρχης μα80Jν Εγκαίρως την όλε\tρίαν άπόφασιν τοϋ σουλτάνου καl ζη
τήσας προ\tεσμίαν, η όποία τοϋ παρεχωρή{)η δια τών Ενεργειών τοϋ φι
λαν3ρώπου μεγάλου βεζ(ρου Πιρ\ καΙ τοϋ μοuφτij Τζεμαλί, δστις έξέδωκe 
την δρησχευτικην ρήτραν Εν άγνοί~ τών σκέψεων τοίί Σελίμ, κατώρ-8-ωσε 
να δωροδωtllσn πολιJ άδρCt τρείς γέροντας γενιτσάρους έκ τών πολεμιστών 
κατd tην άλωσιν, οί όποίοι παρουσιασ8-έντες είς τΟ διβάνιον τοίί σουλτά
νου έμαρτύρησαν δτι δ πορ3ητijς Μωάμε3 εϊς τi]ν συν3ήκην τijς παραδό
σεως τfjς Πόλεως, δτε έκομίσθησαν πρΟς αύτ(μι μέσα εlς χρυσi]ν λεκάνηv 
τα κλeιδιά της, Επέτρεψε είς τοιJς χριστιανοUς να πρεσβεύουν έλεύδερα την 
itρησχείαν των πληρώνοντες τΟν κεφαλικΟν φόρον. Καl &ληflΕς μΕν fμο 
δτι δ πορ-8ητης έπέrρεψε τοίiτο είς τΟ βεράτιον, τΟ όποίον Εδωσε είς τΟν 
πρώτον μετα την Clλωσιν πατριάρχη ν Γεννάδιον 1 fiτo Ομως ψευδΕς δη 8γηε 
παράδοσις τfjς Πόλεως διιi συν3ήκη; καΙ οχι aλωσις έξ έφόδου. Έπειδi] 
δμως τό βεράτιον έκείνο έχά3η καΙ δεν fίτο δυνατiιν να χρησιμοποιηfJίic 

1 ) σελ. 251. 
2) Κριτόβ. 1,75 (Milll. Fragιn. 5,103). 
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η μαρτυρία τοιο, iiπρεπε να πλασltίi το ψεuδος τijς εtρηνικijς παραδόσεως 
κ«i νd πιστοποιηltfi η ϋπαρξις προφσρικίjς σuνfίήκης διa τijς μαρτυρίας 
αύτοπτών μουσουλμάνων. Τοίίτο δΕ κατωρ3ώ&η μΕ την ·μαρτυρία:v τών 
δωροδοκη8έντων γηραλέων γενιτσάρων. 'Ο σουλτάνος επείσllη, dντi'δέ τijς 
γενικijς έξισλαμίσεως η γενικijς σφαγijς ήρκέσfίη να μεταβάλιι εtς μουσουλ
μανικό τεμένη Ολας τΟ:ς &ραίας Εκκλησίας της πρωτευούσης 1). 

'Εν γένει δe κα/Ι' δλους τους αtώνας τijς δουλείας και μέχρι τών i'jμε· 
eών μας η φιλοχρηματία τών Τούρκων iiβλαπτε μeν ύι.ικώς τους ύποδού
λους 'Έλληνας, άλλό τοUς ώφελοϋσε πολU άπΟ Εθνικης άπόψεως. Διότι, 
δσάκις δΕν κατώρ8-ωναν ν& δπερασπίσουν κατ' άλλον τρόπον είτε μερικό εϊτε 
γενικά τοίί εθvους συμφέροντα ύποκείμενα είς τήν αύθαιρεσίαν των, έπε
τύγχαναν εϋκολα τοίίτο με τον στίλβοντα χρυσόν, 

• * • 
eH ϋπαρξις τών Έλλήνων fιτο πολU χρήσιμος είς τΟ τουρκικΟν χρά

τος και δι& την έξης σπουδαίαν αίτίαν. AL τεράστιαι καl όλέθριω δι& τΟν 
χριστιανισμΟν κατακτήσεις τών Τούρκων, τοUς όποίους άρχισε να τρέμn 

;.tαι αϋτη ή Εϋρώπη κατα τΟν 16ον αίώνα, ώφείλοντο είς ηΊν αύστηρόν 
και με3οδικfιν όρyάνωσιν τοϋ στρατοϋ, είς τήν όποίαν διεκρί3ησαν οίίτοι. 
ΤΟ κύριον δΕ μέρος αύτοίί fιτο τΟ σώμα τών γενιτσάρων, τΟ όποίον, ώς 
γνωστόν, έσχηματίζετο μόνον άπΟ χριστιανόπαιδας. Ούτοι &φαιρούμενοι 
άπΟ τΟς οίκοyενείας των ώς φόρος αίματος είς ήλικίαν έπτd έτών καl έξ
tσλαμιζόμενοι άπέβαιναν κατόπιν φανατικώτατοι όπαδοl τfjς νέας 8-ρήσκείας 
καl άσπονδοι πολέμιοι τών πρΟ μικροίί πατέρων και άδελφών των. 'Επει· 
δiι δΕ βαfίεία μελέτη τοiί 8ρησκευτικοiί συναισθήματος επεισε τοiις σουλ
τάvους Οτι ή 3ρησκομανία είναι μΕν πολU άνεπτυγμένη είς τοUς νεοφωτί-

, β ' u ~ _ο. ' ,. ' ,. ' .. ' 
.στους, απο αινει ομως ασυενεστερα εις τους απογονοvς, επρεπε προς συν-

τήρησιν τοϋ σώματος να κατατάσσωvται είς αύτΟ πάντοτε νεοφώτιστοι τοϋ 
iσλΟ:μ καl Οχι άπόγονοι Εξισλαμισftέντων χρισrιανών. eH διάταξις αύτη έτη
.ρείτο αύστηρα άπό τdς άρχdς τοU 14ου αίώνος, Οτε συνεσtήδη tO σώμα 
~οίίτο, μέχρι τών. dρχών τοiί 17ou αtώνος (1326- 1638). "Ωστε έπi τριακό
<Gια καl πλέον Sτη ot προπάτορές μας έσυντηρΘίίσαν μΕ τΟ αίμα της καρδιdς 
tων τΟ γενιτσαρικΟν σώμα, κατα δΕ τοVς μετριωτέρους ύπολογισμοVς ή ά
.ριfίμητικη δύναμις τijς έλληνικfjς φuλijς διd τοίί παιδομαζώματος ώλιγό. 

στευσε περίπου κατa 5,000.000, 2) Άλλι\ παρό τi]ν καταπληκτικiιν αuτiιν 

') Turcogr. 159 κέξ. -Χάμμ'ρ 3,322, 
:ι) Παrrαρρηγ. 5,243 κhξ,-Παπαδοπ. 2ύ κέξ. 
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.&φαίμαξιv., Επειδη Επρεπε να ύπάρχουν χρίστιανοι δια να μετοχετεύεται 

~ιαρκώς νέα δύναμις είς τΟν τουρκικΟν στρατόν, τΟ παιδομάζωμα έχρησί

;μευσε ώς μία σπουδαία αίτία ν' άνεχδfί ό ίσλαμισμΟς είς τοiις κόλπους του 

-τοUς χριστιανούς. 

* • • 
'Άλλος λόγος που συνετέλεσε πολυ εtς την σωτηρίαν τών Έλλιjνων ίjτο 

, ο· , - ξ , 'ξ , "'Β -τΟ φορολοyιχΟν σύστημα τών Τουρκων. υτοι υπηρ αν κατ ε οχη·ν ε νος 

στρατιωτικόν, το προσον δε αfJτο dνύψωσε εtς βα{}μοv Οηριώδους dγριό

τητος ό έπίση; πολεμικος χαρακτi]ρ τijς tσλαμικijς fίρησκείας. Άλλό το Ι'Ονος 

αϋτΟ δια να ζfι ώρyανωμένοv όπωσδήποτε είς κράτος Επρεπε πρΟ πάντων 

νd Εχο πόρους χρηματικούς, τών όποίων κυρία πηγη ttα ήσαν οί φόροι. 

.φόρους δμως κατα την διδασκαλίαν τοϋ κορανίου δΕν ύπεχρεώνοvτο να 

πληρώνουν οι πιστοl τοϋ ίσλάμ. "Άρα Επρεπε να Uπάρχ!J είς τΟ ίσλαμικΟν 

κράτος fiλλη τάξις dν8ρώπων φορολογουμένων, τοιοuτοι δε ίjσαν ο! χρι. 

·στιανοί, οί Οποίοι 00ς άπιστοι δΕν ήμποροVσαν να 11εωρηf}οϋν ώς όργανι

κΟν μέλος τοϋ κράτους, άλλd μόνον <tlς S-&νσς όποτελΕς όποχρεωμένον να 

συντηρίί αfJτο διa τών φόρων, 1) Ό πρώτος φόρος που επεβλή{}η εtς τοiι; 

:χριστιανο\Jς ήτο ό κεφαλικός, τΟ γνωστΟν χαράτσι, σημαίνων την άξίαν τής 

:κεφαλfίς τοϋ φορολογουμένου, την όποίαν δικαιωματικc'Ος άποκόπτει ό σουλ~ 

τάνος, έaν δεν 8έλιι ό χριστιανος κά{}ε iiτος νd τijν έξαγοράσιι πληρώνων 

τfιν άξίαν της. Td Εσοδα τοϋ δημοσίου ταμείου άπΟ τΟν φόρον αύτΟν ήσαν 

-σημαντικά. Κατα την μαρτυρίαν τοϋ Χαλκοκονδύλη 2) μόνον τών εύρωπα·ί

·κών έπαρχιών τοϋ κράτους ό κεφrχλιχΟς φόρος άνήρχετο χατα τd μέσα τnϋ 

15ou αίώνος είς 900,000 χρυσ& βενετικ& νομίσματα, "ίσα περίπου πρΟς ση· 

~ερινaς 25,000,000 χρ. δρ. 

CΙΕτερος φόρος ποiι έπλήρωναν μόνον οί χριστιανοl fιτο ή δεκάτη τά)ν 

·γεωργικών προ.ίόντων. Έπειδη δΕ μετ& τfιν ιiλαισιν άνάγχαι οίκονομικαl 

4Χνάγκασαν τfιν κυβέρνησιν ν& έπιβάλη τοUτον χαl είς τοUς μουσουλμάνους, 

.άφ' έτέρου Ομως, καt& τi}ν Εννοιαν τοϋ ίσλάμ δδν ήμποροϋσε νd έννοηflfi 

φσρολογικiι tσότης μεταξu μουσουλμάνων καt χριστιανών, διd τοiίτο προς 

.διάκρισιν Επενοή-3η fi διαίρεσις τfjς έyγείου κτήσεως είς άπιστον και είς ίσλα

.μικljν καi έφορολογή8η η πρώτη περ.ισσότερον dπο τljν δευτέραν '). 

Έπειδiι λοιπον τa ο tκονομικd βάρη τοu κράτους κατd μέγα μέρος ί!φε-

1
) Παπαρρηγ. 5,576. 

') σελ, 439. 
~) Χαλκοκονδ. 439 - Χάμμερ 4,428. 
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ραν ο'ί χριστιανοί, δΕν είναι· κα&όλου παράδοξον Οτι rjλflε καιρΟς πού οί 

σόυλτάνοι άρχισαν ν' άνησυχοϋν σοβαρd δι& την Ελάττωσιν τοϋ &ρι3μοϋ 

τών φορολογουμένων. "Οtε μεrα την ι'iλωσιν άρχισεν &ilρόα η aποδημία 

είς -Εύρώπην τών κατοίκων της Πελοποννήσου, ό σουλτάνος Μωάμεft Β' ό 

πορ3ητης Εγραφε είς έλληνικην γλώσσαν πρός τοUς προεστώτας καi Ciρχον~ 

τας τοϋ τόπου προτρέπων αύτοUς vd μη φεύγουν και διαβεβαιώνων Οτι UπΟ 
τ!] ν κυβέρνησίν του {}' &πολαμβάνουν τα &γα δα τijς είρηνικijς ζωijς. < 'Απο 

τd πράγματά σας, Sγραφε, και άπΟ τα παιδιά σας καl &πΟ τd κεφάλια σας. 

και άπό πάσα σας πράγμα τίποτας va μήνε σάς έγγίσω, &μη να σας &να
παύσω νά είσθ-ε κάλλιον παροϋ πρώην>>. Καl Οτε κατ& τΟν 17ον αίώνα -Πα
ρετηρή6ησαν φαινόμενα d6ρόων έξισλαμίσεων, είς τUς όποίας dναγκάζοντο

νd προβοϋν οί χριστιανοi δια ν~ άπαλλαγοϋν όρι,.τικώς άπΩ τ& άφόρητα. βά

σανα τi'jς δουλείας, πάλιν η κυβέρνησις ~δειξε σημεία ζωηρiiς &νησυχ(ας καi 

διό να προλάβn τΟ κακΟν &ναγχάσftη νd κανονίσn τΟ πολίτευμα ήπιώτερον 

πρΟς αύ-τούς, διότι ύπfjρχε κίνδυνος νd έχλείψουν οί φορολογούμενοι 1) ... 
Έι\ν είναι &λη&ες οτι το λεξικον ένος ~&νους μεταξu &λλων μαρτυρεί 

καl τΟν βα3μ0ν τοϋ πολιτισμοϋ του, τοϋτο ίσχύει περl τών Τούρκων καl 

ώς πρός τftν γνώμην των περl τfjς νομικης σχέπεως τών ύποτελών χριστια

νών πρΟς αύτούς. ΤοUς ώνόμασαν ραγιii, ή λέξις δS αύτη είς την γλώσσαν 

των σημαίνει τd ποίμνια. , Αρα οί χριστιανοl είχαν πρΟς αUτοUς τοιαύτην· 

σχέσιν, όποίαν Sχουν τα ποίμνια πρΟς τοUς ποιμένας. 

• 
* * 

Διd τfιν ο'ίκονομικiιν συντήρψπν τοϋ κράτους fiσαv άναγκαίοι οί <Έλ

ληνες Καl δι~ ιΧλλην αίτίαν. Πλούσια μεταλλεία καl Ορυχεία ύπfjρχαν ε'ίς. 

πολλα μέρη τοϋ βυζαντινοϋ κράτους. τα όποία έξεμεταλλεύοντο οϊ •Ελλη-

. νες άπΟ 'τοUς άρχαιοτάτους χρόνους. •Έγιναν κατόπιν κύριοι τών χωρών 

αύτών οί Τοϋρκοι, οί όποίοι Οσον ήσαν όμολογουμένως ίκανοl νd εκμεταλ

λεύωνται τΟν έπίyειον χρυσΟν που ύπϊiρχε είς τα βαλάντια τών ραγιάδων,.. 

τόσον ήσαν άνίκανοι ν& τΟν έκμεταλλεύωνται ά;ι:Ο την yfjν. Πώς γνωρίζε

ται η μεταλλοφόρος γij καi πιί>ς 8ξάγεται &πο τα βά{}η τi'jς γijς καi πώς 

χωνεύεται καl πr'Ος γίνεται δ καftαρισμΟς τοϋ ·κράματος καl Ολα έν γένει τα 

συναφfj ε'ίς την μεταλλουργικfιν τέχνην είναι πράγματα, τΟ όποία ό Τοϋρ

κος σUτε καταλαβαίνει οUτε fιμπορεί νd κάμνn. ΈκτΟς τούτου ένόμι~ε τfιν 

δύσκολον καi πολλάκις έπικίνδuνον έργασίαν αύτfιν &ναξιοπρεπi] δια τΟV' 

ι) Παπαeρηγ. 5.474,489,503,547. 
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Εαυτόν του καl μόνον είς τοUς δούλους χρισ~ιανοUς άρμόζουσαν. ΛοιπΟν οί 

Τοϋρκοι εδρέδησαν εlς την άvάγκην να χρηrημοποιοϋν εlς τι:Χς μεταλλευ· 

τικδς έργασίας τοUς μόνους Επιτηδείους <!Ελληνας. "'Ενεκα τούτου οί eιΕλ· 

ληνες τών μεrαλλευτικών περιφερειών έπορίσ8ησαν δύο σπουδαίας όΊφε

λείας. Πρώτον μΕν ε1χαν flσυχο τΟ κεφάλι των, διόη ή τουρκικfι κυβέρ

νησις Οχι μόνον δΕν τοUς ένοχλοϋσε, άλλii καl τοUς παραχωροίισε πολλcl 

προνόμια δια να τοUς κάμνη προθυμοτέρους εlς την δύσκολον έργασίαν, 
δεύτερον δΕ κατώρίtωναν νό πλουτίζουν) διότι οί Τοϋρκοι Οντες έντελώς 
άμαδείς είς την μετ_αλλουργί.αν εiίκ!ιλα &πατώντο ώς πρΟς την ποσότητα 

τοϋ παραγομένου καίtαροϋ μετάλλου άπΟ τiιν χώνευσιν ΟΟρισμένης ποσό
τητος μεταλλοφόρου γijς, τοιουτοτρόπως δε ο! "Ελληνες ~διδαν είς το δη

μόσιον ταμείον ποσΟν πολU δλιγώτερον &π' Ο, τι Sπαιρναν αίιτοί. co μό· 

νος Τοϋρχος που παρευρίσκετο είς τdς μεταλλεuτικ&ς έρ·!ασίας ή το ό άντι

πρόσωπος της κυβερνήσεως, Οστις παρελάμβανε έπl άποδείξει tO παραγό

μενοΥ έκ τής χωνεύσεως μέταλλον. Πόσον ό έντεϋ6εν παραγόμενος πλοϋτος 

&φελοϋσε Οχι μόνον &τομα, &λλd καί τΟ Ολον €8νος, είναι εUκολονόητον έξ 

Οσων ε·ίπαμε παραπάνω περ\ τfiς φιλοχρηματίας τών Τούρκων. 

Μαρτυρίας ίJτορικας περl _τοϋ σπουδαιοτάτου αUτοϋ ζητήματος πρΟ τfις 

&λώσεως δεν εχομε πολλάς, την ~λλειψιν δε α~την &ναγκαζόμε&α να συμπλη

ρώσωμε κρίνοντες κατ' άναλογίαν έκ τ.ϋν μετα την ά:λωσιν γινομένων 

'Ονομαστd fισαν τα Ορυχεία τfjς στυπτηρίας Εν τfi Νέ~ Φωκαίq: τfjς 

'Ιωνίας. Ό Δούκας 1) περιγράφει με ilαυμαστijν &κρίβειαν τον τρόπον 

τfiς τήξεως καl άποκρυσταλλώσεως τοϋ δρυκτοϋ αύτοϋ, τοϋ όποίου έγί

νετσ μεγίστη έξαγωγη είς ολην την Άνατολi)ν καi τi)ν Ε~ρώπην. 01 έκ
μεταλλευταl τών όρυχείων ηδη &πΟ τΟν 13ον αίcΟνα ύπεβλήfiησαν ύπΟ τοϋ 

Τούρκου ήγεμόνος της Λυδίας Σαρχαν είς φόρον μετα\λευτικον &νερχό

_μενον είς _500 χρυσό νομίσματα καl κατ" αϋτΟν τΟν τρόπον Επαυσαν πλέον 

να πιέζωνται άπΟ τοUς γείτονας και συνοίκους Τούρκους. Έπl τών σουλτά~ 

νων της Προύσης τΟν 14ον αLώνα ό φόρος &νflλ&ε με τΟς έπανειλημμένα~ 

αύξήσεις είς 20,000 χρυσd νομίσματα άποτελών Οχι εύκαταφρόνητον πό~ 

ι;ον τοϋ δημοσίου ταμείου. 

Σπουδαία fισαν Επίσης τα χαλκωρυχεία τfiς Σινώπης. ΤΟ μέtαλλον κα

τειργάζοντο oL μεταλλουργοl έπl τόπου, έξαγόμενον δε είς Ο λ ην τf]ν ~Α να το· 

λfιν καl τi]ν Εύρώπην &πέφερε πλοϋτον πολUν εLς τοiiζ κατοίκους, άπέδιδε 

δΕ καl είς τΟ ~ημόσιον ταμείον πολλά. Κατά τΟν Χαλχοκονδύλην τd Εσο~ 

J) σελ. 164 κέξ. 
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δα τσϋ δημοσίου ταμείου κατα τά μέσα τοίί 15ou αίώνος άπΟ μΕ:ν τα χαλ· 

κωρυχεία τijς Σινώπης aνήρχοντο είς 5D;OOO χρυσοuς βενετικοuς στατijρας, 
άπό ολα δε τα μετα1.λεία τοϋ κράiους είς 100,000 1). 

'Έχομε .έ:πειτα τα πλούσια μεταλλεία χρυσοϋ καl άργύροu της Μακεδο

νίας γνωστa aπό τοiις aρχαίους χρόνους. Ό Γάλλος περιηγητljς Pierre 

Belon 2) έπισκεψ&εiς αύtd κατα τΟ πρώτον ήμισυ τοϋ 16ou αίώνο; μdς 

δίδει πολυτίμους πληροφορίας. Ύπijρχαν είς τα μεtαλλεία τijς Σιδεροκά

ψας 600 μεταλλουργικοi κλίβανοι. "Ολη ή έργασία τijς έξορύξεως τοϋ με

τάλ,~.ου καl τfjς χωνεύσεως Εγίνετο άπΟ έργάτας κατd τΟ πλείστον χριστια

νοUς "Έλληνας η χριστιανοUς σλαί.ιοφώνους καt &λβανοφώνους, έν μέρει δf 
και Έβραίους. Τα fσοδα τοίί δημοσίου ταμείου άπΟ τά μεταλλεία αϋτα 
άνήρχοντο κατ' iiτος aπο :!16,000- 360,000 χρυσα δουκάτα, '{σα περίπου 
προς σημερινός 7,500,000 χρ. δρ. 

Μεταβαίνομε κατόπιν εΊς τΟν Πόντον, Οπου άφflονοϋν τα μεταλλεία καl 
ορυχεία aργύρου, dργυρούχου μολύβδου, χαλκοϋ, 'σιδήρου, στυπτηρίας κτλ. 
'Εκ τούτων όνομαστότατα η σαν τα χαλκωρυχεία της Τοκάτης, Ο που κατ& τοUς 
χρόνους τfίς &κμfίς των 'ίΊσαν πέντε χωνευτήρια και 600 Εργοστάσια κατα
σκευης χαλκίνων σκευών, Επειτα tιi χαλκωρυχεία τijς Τραπεζοϋντος καL τfiς 
πέριξ χώρας, διd τοϋτο δΕ: οί παρεπιδημοϋντες έν Κωνσταντινουπόλει χαλ
κουργοl Εκ τών μερών τούτων &πελάμβαναν είδικfιν προστασίαν έκ μέρους τοϋ 
κράτους, κατόπιν τd όρυχεία στυπτηρίας Ν ι κο πόλεως, την όποίαν δια τοϋτο 
d:ιν6μασαν οί Τοϋρκοι Chapin Karai1issaι·, ijτοι μαϋρο φρούριο τijς στυπτη
ρ ίας, τέλος δε τι\ περίφη μα έξ δλων aργυρωρυχεία τijς Χαλδίας. 'Η σπουδαιό
τ.ης τών μεταλλείων τfjς έπαρχίας αύτi)ς, τfιν Οποίαν έκυρίευσαν οί Τοϋρκοι 

κατ& τΟς &ρχ&ς τοϋ 15ou αίώνος, καl τ& προνόμια tι:Χ παραχωρηitέντα είς τοUς 
~Ελληνας μεταλλουργοUς Εγιναν uίτία να καταφεύγουν έκεί άπΟ δλα τα μέρη 
τοϋ Πόντου Οσοι δεν ήμποροϋσαν να ύποφέρουν τό:ς καταπιέσεις _τών Τούρ
~ων. tH Χαλδία, όρεινfι καl άγονος άπΟ άπόψεως γεωργικi]ς, άλλα πλου
σία είς μέταλλα, Uπηρξε άπΟ τΟν 15ον αίώνα και εξης ό λιμfιν τfίς σωτη
ρίας τών καταπιεζομένων Ποντίων. ΚαΙ. κυρίως μεν προνομιούχοι fίσαν 
ο[ μετα1.λουργοi δνομαζόμενοι τουρκιστi beyliktzi, ijτοι &ν{}ρωποι τfjς 
κυβερνήσεως, dλλα καi ολος ό &λλος λαός, γεωργοί, Ι!μποροι, τεχνίται κλπ, 
κοντd είς αύτοlις άπελάμβαναν σχετικfιν ήσυχίαv. 'Ή εύεργεηκfι έπίδρασις 

') σ> λ. 185,440,489- Κρ,6β 4,3 (Miίll. Fragιn. 5,138). 
2

) Les obseryations de plusienrs singularitez eι clωses lHCinorables trou
vees en Grθce, Asie, Judδe, Egypte, Arabie et autres pays estrangers, a Paris 
1551-, σελ. 45 κέξ.-πβλ. Παπαρρηy. 5,582. 
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τών προνομίων τfίς έπαρχίας Εφ-8ανε και είς την γειτονικην έπαρχίαν 

Ματσούχαν, διότι άπΟ τα πλούσια δάση αύτfjς Εφεραν την καύσιμον ϋλην ποlι 

έχρειάζετο δια τfιν χώvειισιν τοϋ μετάλλου. ΆπΟ τΟν μέγαν άρι8μ0ν τοϋ 

συγχεντραι-8έντος έκεϊ: έλληvισμοϋ, την Εχrασιν τών μεταλλευτικ...i)ν Εργασιών 

καί τΟ προνόμιον πού Εδωσε ή κυβέρνησις είς την πρωτεύουσαν τ!]ς έπαρ

χίας Gnnιnch _ hane (Άργυρούπολιν) νι\ κόπτη tδιοv &ργuροίίν νόμισμα 

συμπεραίvομε Οτι τα Εσοδα τοϋ κράτους ήσαν μεγάλα. 

* * * 

'Εκτος ομως τijς μεταλλουργίας οί "Ελληνες f]σαν είδικο1 καl εiς ολα 

τa εtδη τijς βιοτεχν(ας. Οί Τοϋρκοι διa πολλοuς λόγους f]σαν aνίκα

νοι. Μετa την &λωσιν τi'jς Τραπεζοϋντος ό έλάχιστος πλη{}υσμος ποu έσώ

{}η dφοίί έπ1.ήρωσε λύτρα τijς ζωijς έγκατεστά{}η δλίyον μακρια dπ' αuτi]ν 

είς τι\ πλησίον τijς 'Αγίας Σοφίας μέρη. Άπεκεί δε οί δυστυχείς μόλις 

έτολμοίiσαν να ρίψουν ένα βλέμμα είς την πόλιν} τfjς ,όποίας τα οίκοδομή

ματα .Ολα κατελήφ{}ησαν άπο τοuς Τούρκους. Δεν έπέρα~ε ομως πολiις καιρΩς 
καί οί Τοϋρκοι άρχισαν να αίσ3άνωνται καλα τfιv Ελλειψιν τεχνιτών, δια 

τοϋτο δε κατ' άνάγκην τοiις έπέτρεψαν να έγκαταστα-8οϋν κατ' άρχ&ς μΕν 

περl τα τείχη τijς πόλεως, &ργότερα δε καi έντος αuτijς 1 ). 

Δι& τοUς ίδίους λόγους οί σουλrάνοι είς τd δημόσια Εργα μετεχειρί

ζοντο "Ελληνας τεχνίτας. Τα περ(φημα {}ρησκευτικa οΙκοδομήματα τijς 

'λ " "' eΕλλ' ων Προύσης, Άδριαvουπόλεως καί Καινσταντινουπο εως ειναι .εργα ην · 

Ό Μωάμε3 Β' έφιλοτιμή{}η ~· αuξήσu καi πάλιν τον πλη{}υσμον τijς έρη

μωiJείσης Κωνσταντινουπόλεο>~, να έπανορ-3ώσn τας καταστροφdς και νέας 
ο!κοδομaς ν' dνεγείρn. • Αρχισε λοιπον δλ(γον μετa τi]ν &λωσιν να μαζεύn 

άποπαντοίi νέους κατο(κους "Ελληνας μεταχειριζόμενος καl τljν βίαν δι' 

Οσους δεν f}3ελαν να έγκαταστα3οϋν έκεί. Δια τdς άνάγκας δΕ τοϋ κα6' 

ήμέραν αuξανομένου πλη{}υσμοϊο'καl δια την έκτέλεσιν τάΊν μελετωμένων δη· 
μοσίων iiργων έξέδωκε διάγγελμα νa Ε'λ{}οuν εϊς τljν πρωτεύουσαν άπ' .Ολα 

τα μέρη τών μικρασιατικών καί εύρωπα'ίχι'Ον έπαρχιών Εμποροι και λιθοξόοι 

καl οίκοδόμοι καί ξυλουργοί καl κάθε είδους τεχ-νίται, τοUς δε άρνοuμένους 

έπρόσταζε νι\ φέρουν διa τfjς βίας. Έπειδi) δε ό λαος αύτος διu νι\ συντη· 

ρη&jj είχε aνάγκην καί γεωργικών προ·ίόvτων, ολα δε τα περίχωρα τijς Κων· 

σταv.τινουπόλεαις fισαν άπΟ πολλοϋ έρημαιμένα, ό σουλτάνος Εφερε καί έγ
κατέστησε έκεί γεωργοiις άπό την Μακεδονία\' καί τfιν Πελοπόννησον άλλους 

1
) Π. Τριαvταφυλλίδου, Οί φυγάδες, έν '.Α:8ήναις 1870, σελ. 70. 
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μεν Ι!εληματικά, &λλους δε καl με τljν β(αν ώς α!χμαλώτους. Ή γεωργικη 

αύτη έγκατάστασις κατ& τfιν ιτκέψιν τοϋ σουλτάνου &α είχε δύο καλα άπο. 
τελέσματαJ την flεραπείαν των άναγκών τΥjς πρωτευούσης καl την &φέλειαν 
τοϋ δημοσίου ταμείου έκ της είσπράξεως του γεωργικοϋ φόρου 1). 

Έαν ρ 'ψ ' " βλ' ~ , , , ι n κανενας ενα εμμα εις το τουρκικον λεξικΌν1 {)(ι "ίδη πλεί-

" β ' ' , στους ορους ιοτεχνικους παρμενους από την έλληνικήν, διότι άπΟ τοUς 

"Έλληνας έγνώρισαν o'L Τοϋρκοι καl τα πράγματα ποU φαν~ρώvουν aί 'λέ-
ξεις Κ ' ~ξ ' δ' "λλ ' !t ' • " . ατ . ε οχην ε ε ην~κα ειναι τα ονοματα τών φυτιί>ν καl τών ,μα-

ριών, έλληνικοl δΕ είναι καl o'l ναυτικοl Όροι. 2) 'Εκείνο Ομως που κάμνει 
'ν λ'"'., τη μεγα υτεραν εvτυπωσιν εις τον μελετώντα τfιν τουρκιχfιν γλώσσαν είναι 

Οτι έλληνικfι εlναι και η- λέξις sinor, σύνορον, Οριον,- η όποία μαρτυρ.εί 
δτι οί Τοϋρκοι προτοϋ γνωρίσουν τοiις "Έλληνας, λαΟς νομαδικΟς καl ημι
άγριος,· δΕν είχαν την Εvvοιαν τfjς έγγείου κτήσεως, άρα καΙ. τfίς χοινω
νικfjς Οργανώσεως. 

* 
* * 

το ζήτημα τών έκ της 8λληνικflς ναυτικών δρων μdς φέρει κατ' άνάγ
κην είς τfιν Ερευναv καl τοϋ ζητήματος τiiς ναυτ.ιλίας, η όποία δπfjρξε μία 

άπΟ τΠς αίτίας τfjς σωτηρίας τοϋ έλληνισμου. ΛαΟς κατ' έξοχήν χερσαίος οί 
Τουρκοι έξορμήσαντες άπό τfιν κεντρικfιν ~Ασίαν-- καl γενόμενοι κύριοι τών 
παραλίων τijς Μικράς Άσ(ας α!ώνας 3λους προ τ\'jς &λώσεως τijς Κων-σταν. 

iινουπόλεως μετεχειρίζοντο κατ~ άρχ&ς είς τας {}αλασσοπλο"ίας άναγκαστικώς 

"Έλληνας ναύτας. Αί 3αλασσοπλο"ίαι κατ& ~dσαν πιθανότητα έπεβάλλοντο 
έίς τοUς .... Ελληνας καl UπΟ τύπον &γγαρειών. Τοϋτο ώς πρΟς τΟν Πόνtον 
το~ λ ' 'I" ' 'Α ' ' υ αχιστον ειναι μαρτυρημενον, πο τον lfiov αίώvα έπεβλήf}η είς τοVς 

κατοίκους τών παραλίων πόλεων ν& περνοϋν δωρε&ν ταUς μουσουλμά. 

1
) Κριτόβ. 2.1 καΙ 22. H,llκαt 17. 4.9 5,15 (Miίll. FΓagm. 5,105-159}. 

_ 
2

) πβ~. anal1tar (άνοιχτήρι), κλειδί. arnιoz, τΟ: μεταξύ τών σανίδων τοU έξωτερι~ 
κου τΌιχωματος "tλοίοu κενό διαστήματα, τΟ: όποία γεμίζονται με στουππί. dθfne 

δά~νη. ~elfin, δε~φίνι. fassoulia, φασούλι. fθnέr, φανός. fldθ, νεαρΟν φυτΟν ώρι~ 
σμενον εις μεταφυτεuσιν. foutzou, βουτσί. gι·afit, τΟ δρυκτΟν γραφίτης. iskara 
έ~χ~ρ~. iskClέ,, σκάλα. islωuιnι·i, σκόμβρος. kέfal, κέφαλος. }{fι·θmid, κεραμίδι: 
kn·eνet, κρεββατι. 111andι·a, μάνδρα. ιnθtallίlr, νόμισμα χάλκινον, n1iι·iaιnetra, άπό
στασις 10 χιλ. μέτρ. n1izitι·a, μuζή{}ρα. ouskiouli, όκοuλλί, τό λαναρισμένο δεμάτι 

τοϋ λιναριοϋ. pBrama, λέμβος δίκωπος. pέrθssθ (περασιά); στά6-μη τ&ν οΙκοδόμων 

πρΟς κ_α6-ορισμ0ν τf]ς κ~{}έτου. pθtaνra, πέτω•ρον, λεπτή σανίς πρΟς έπικάλυψιν στέ· 
γης. pinakop, πινακωτη. p]alra, πλάκα μεταλλική. sandalia (μεσαιωνικΟν σανδάλιον 
εtδος πλο[οu> ίστι~φόρον. saι·t, έξάρτια πλοίου. tθιnBJ, θεμέλιον, βάσις. tirful, τρί~ 
φuλλον (φυτον). tιΓpan, δρέπανον. tolos, ttόλος. γaι·ioz (βαριά) σφϋρα. voli. βολη 
δικτύου εΙς η)ν -6-άλασσα\' κτλ. ' . 
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'VOUς δι& τών ποταμών πλησίον τcί)ν εκβολών και νU μεταφέρουν δια 8α-
1άσσης τοUς διοικητικοUς υπαλλ1]λους άνωτέρους καl κατωτέρους δπου χαl 
-άν ηflελαν να .πηγαίνουν. Αί ναuτικαi αύταΙ. άγγαρείαι διαρκοϋσαν ενίοτε 
μijνας όλοκλ1jρους. Εtς τοvς &γγαρευομένους δεν δδίδετο &πολύτως καμμ(α 

&μοιβη οϋτε άπλfι τροψι]. ~Ησαν υποχρεωμένοι νU συντηροϋνται -έξ ίδίων 
καl εμασηγώνοvτο γενναία, εαν καμμίαν φορdν κουρασμένοι άπό την άκα
τάftαυστον κωπηλασίι:ιν 1]3ελαν ν' άναπαυδοUν δλίγον. "Έλληνας μετεχειρί· 
ζοντο είς τΟ ναυτικΟν ε'ίτε δια {}αλασσίας έ>ιδρομας ε'ίτε δι& πολεμικοi1ς 

σκοπους καl οί τιμαριοϋχοι τών παραλίων πόλεων τοϋ Πόντου. Καl f}σαν 
μΕν αUτοl έκτε\tειμένοι είς τfιν τυραννίαν τών ίδικών των δεσποτών, άλλ' 
'ομως καl επροστατεύοντο άπΟ τους ίδίους Εναντίον της καταπιέσεως τών 

άλλων Τούρκων. "Ένας τιμαριουχος δΕν έτολμουσε ν& πειράξη τους σκλά
βους ναύτας τοϋ Ciλλου, διότι ό Τουρκος τιμαριοϋχος ένόμιζε άνάξιον τοϋ 

εαUτοϋ του ν' &φήσn τΟ fμψυχον κτημα του είς την διάκρισιν ξ8νου. 'Εν 

γέΎει δΕ είς τΟν Πόντον, δστις Ολόκληρος i)το διηρημένος· είς τιμαριωτικας 

περιφερείας, οί χριστιανοl κά11ε τιμαρίου έπροστατεύοντο ύπΟ τού τιμα .. 

ριούχου του εναντίον τών γειτόνων. "'Οπου δΕ δΕν fισαν Τοϋρκοι κάτοικοι, 

ύπηρετοϋσαν καl ώς στρατιώται fιπΟ την &ρχηγίαν του 1) •. 

Είναι Επίσης γνωστΟν δτι καί, δταν οί Τοϋρκοι συνη3ίσαντες κάπως την 

-θάλασσαν lίρχισciν να κατασκευάζουν στόλον ήδη πρΟ τί'jς άλώσεως, πάλιν 

μέρος του πληρώματος άπετελείτο άπΟ_ "'Ελληνας, οί όποίοι fισαν οί μόνοι 
ίκανοl να έκτελοϋν τας δυσκόλους fιπηρεσίας υπεράνω τοϋ καταστρώματος 
είς τους ίστοUς καΙ. τ&ς κεραίας. Οί Τοϋρκοι ναϋται μόλις κατάφερναν τdς 

εργασίας τοϋ καταστρώματος καl του κύτους. ΓνωστΟν είναι Ομοίως δτι 
κατ& τους μεταβυζαντινοiις αίώνας έπεβλήftη είς τας νήσους τοϋ Αίγαίου 
ώς φόρος ναυτικΟς να παρέχουν. ώρισμέVον &ρι8μ0ν πλοίων πρΟς σuγΚρό

τησιν του τουρκικοϋ στόλου 2). 

• . . 
Χρήσιμοι υπηρξαν οί "'Ελληνες .καl είς τcΧς οίκονομικ&ς καl διοικητικ&ς 

ύπηρεσίας τοϋ κράτους. Οί ήμιάγριοι καΙ. νομαδικοl. Τοϋρκοι δΕν είχαν καμ· 
μίαν tδέαν άστικfjς καl κρατικfjς Οργανώσεως, εγνώρισαν δΕ αύτήν τΟ 
πρώτον &φοϋ ήλl!αν εlς σχέσεις με το βυζαντινον κράτος. Άφοϋ δε ϊδρυσαν 

έπάνω είς τ& Ερείπιά του κράτος τουρκικόν, &ντέγραψαν κατ' άνάγκην τΟν 

δργανισμόν Εκείνου καl μετεχειρίζοντο είς τ&ς οίκονομικ&ς καl διοικητικdς 

1 ) Τριαv-ιαφ, Φυγ-άδ. 34 κέξ. 65,109. 
2) Παπαρρηγ. 5,619 καt 630. 
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δπηρεσίας "Ελληνας. Κράτος, το όποίον έν έλλείψει 'Ελλήνων ύπαλλήλωv 
μετέχειρίζεtο είς τα δημόσια ταμεία τας έγκοπίδας, δηλαδη ξυλίνας ρά-
δ , ' c , " , , , ζ ' δ' ' δ λ' ' β ους, εις τας οποιας οι ταμιαι εχαρα αν χαρακια ια να η ωσουν τα: 

εσοδα καi €ξοδα, δΕν fίτο δυνατΟν να τηρήσu λογιστικfιν άκρίβειαν προ
κειμένου περι πολλ&ν εκατομμυρίων. 'Ο Μωάμεll Β' έcιεριστοιχ(ζετο δλο 
άπΟ uΕλληνας γραμματείς, ταμίας καl άλλους ύπαλλήλους, πολλοl δΕ άπό
γονοι τών παλαιών είιγενών οίκογενειών τfjς Κωνσταντινουπόλεως, κα-3<0ς: 
οΙ Άσαναίοι, Βατάτζηδες, Καντακουζηνοί, Λασκάρηδ•ς, Νοταράδες, Πα
λαιολόγοι καl άλλοι ποU 8χασαν πλοϋτον και δόξαν, διd vd ζοϋν έγίvοντο
είς τήν πρωτεύουσαν καl είς άλλας πόλεις τοίί κράτους τελώναι καl είσ
πράκτορες τ&ν φόρων καt είς ποικrλας &λλας δπηρεσ(ας ύπάλληλοι '). 

• * • 
Και με την γλ&σσαν των ο1 "Ελληνες έφάνησαν ώφέλιμοι ε!ς τοuς 

Τούρκους. ~Η τουρκικη γλώσσα ώς άσιατικη καi ά:γνωστος είς τοUς εύρωπαϊ~ 
κο.Uς λαούς, άλλα καl άκατέργαστος και τραχεία κατα τοUς πρώτους αίώνας. 
τijς έγκαταστάσεr.Ος των είς τfιν 'Ανατολήν, fjτo άκατάλληλος είς τi}ν διπλαι· 
ματικην dλληλογραφίαν καi ε!ς τaς συν&ήκας προς τοuς "Ελληνας καο 
Φράγκους !]γεμόνας. Μετεχειρ(ζοντο λοιπον οί σουλτάνοι την ελληνικην 
γλ&σσαν ε!ς τι\ έπίσημα l'γγραφα ε'ίtο διπλωι-ίατικa ε! τε &λλης φύσεως καi, 
έχρησιμοποιουσαν "Ελληνας γραμματείς καt διπλωματικοuς &πεσταλμένους. 

Αί πρώται ίστορικαL μαρτυρίαι περt τοϋ γεyονόνος τούτου ι;ί~έρχονται. 
ε!ς τιΧς dρχaς τοu 13ou α!&νος. Το 1214 καl 1216 ό σουλτάνος του 'Ικο
νίου Sκαμε συν-θήκας με τό γαλλικόν βασίλειον τijς Κύπρου, τών όποίων 

\ , , ~ ~ \ "λλ ' δ λ ' δ' , ' τα κειμενα συνε~_αχυησαν εις την ε ηνικην, ιπ ωματικος ε αντιπροσω-

πος τοϋ σουλτάνου ητο ό Έλλην 'Αλέξιος. 'Αργότερα κατ& το /'τος 1349 
εχομε τήν έλλη~'κην έπιστολfιν τοϋ σουλτάνου τf]ς Αίγύπτου πρΟς τΟν 
βυζαντινον αiιτbκράτορα Ίωάννην Καντακουζηνόν_ Ε!παμε δΕ παραπάνrο 
δτι ελληνικ& Ι'η>σ,φε καi ό Μωάμε/J Β' •ίς τοiις &ρχοντας τijς Πελοπον
νήσου. 'Αλλ& τaς περισσοτέρuς μαρτυρ(ας Ι'χομε !δ(ως dπο το 1450 μέ
χρι τοϋ 1570. Κατ& το διάστημα αiιτο Ι'χομε πάρα πολλa διπλωματικιΧ 
l'γγραφα τ&ν σουλτάνων γραμμένα δλα ελληνικιΧ προς τοuς Φράγκους ήγε
μόνας τfjς Κύπρου και τfjς Ρόδου και προ πάντων προς την δημοκρατίαν 
τijς Βενετ(ας. 2

) Το τελευταίον iiγγραφον τijς σειράς αiιτfjς είναι έπιστολη 

') Χαλκοκοt'δ. 438- Turcogr. 14 καί 91-Παπαρρηγ. 5,537. 
2

) Δούκ. 186-ΚατακουζηνΟς (έ'κδ. Βόννης) 3,94 κέξ.-Turcogr. 341-Σ. Ζαμπέ
λιος έν τφ περιοδικψ Πανδώρ~ {1855) 6,565 κέξ.- Παπαρρηγ. 5,538 κέξ. 545-Σ, 
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τοϋ σουλτάνου Σελlμ Β' πρΟς τΟν δοϋκα τfjς Βενετίας, άπό τόν όποίον 

άπαιτεί την άπόδοσ\ν τfjς Κύπρου ώς κτήματος μουσουλμανικοϋ. Μερικοί 
περικοπαι τfjς έπιστολfjς, ή όποία η ύπαγορεύ3η κατ' εύ3είαν ά:rrO τΟν 

σουλτάνον η, &ν δ€ν ηξευρεν αύτός έλληνικά, εlναι μετάφρασις τών λό

γων του, Ενδιαφέρουν τΟν άναγνώστην μας κί:χί δια τfιν γλώσσαν καl διd 
το ί!ξοχον διπλωματικον ϋφος της! Ε!ς την μεταγυαφην δεν έτηρήσαμε 

τaς &νορ/Jογραφ(ας τοϋ κειμένου. <'Αφεντην σουλτιΧν Σελιμ τfjς Κωνσtαν

τινόπολης Νέας Ρώμης, 'Άφρικας, Τραπεζόντιας, ρήγας τοϋ Πόντου, τijς 
' ' χ' Βεντάς, Καππαδοκίας, Παφλαγονίας, Σικελίας, Μπαφυλίας, Λυκιας, αριας,. 

Σιγίας, Σκούντζιας, 'Αρμενίας, Άρβανίας, αύ3έντης τfjς Ταρταρίας, Ούγκα ... 

ρίας, αϋ3έντης καί βασιλΕς δλονώ καl πdσα τοϋ σκεπομένου 11π0 τΟν λίον ~ 

Άπεσταλμένος άπΟ τfιν άνω προνοία τοϋ μεγάλου Θεοϋ καi χαλασti}ς 

της πίστεως τώ χριστιανώ, αύ3έντης :<αί βασιλες δλονώ έσας, Οπου φταί

στες καl άρπακται τοϋ τόπου καί αύ-Βεντίας, Οπου έμένα άΚαρτέρει. Πέμπω 

σας χαιρετίσματα για νά ήμπορέσω με τΟ χέρι τijς έμης άνδρείας νά τε

λειώσω έκείνο δπου ενε 'ς τΟ ύψηλΟ καL .μεγάλο αίμα τΟ έδικό μου •. • • 

νό τΟ ήξRύρετε, 8-έλων χύσει τΟ έδικό σας αίμα μΕ την μάχαιρά μου τήν 

άκονισμένη καί χοπτεράν ..... εχων να ε1μαι ποταμός τρεχόμενος καί Βέ

λων να σiϊς κάμη ν& φύγετε και liv εχετε τόση άνδρείαν Οπου ν& σας 

βαστάn ή ψυχή σας. Το ρένιο τjjς Κύπρος, δπου Ι'νε μοι χρεωφειλέtες, να 

μοϋ τό άφήσετε ώς κύριος νοικοκύρις Οπου εlμαι έγΟΟ με tή δύναμι tοϋ 

σουλτάνου tοϋ Καέρος, είδΒ f}έλω ερ3ει κατ~ άπάνου σας με Ολη μου τή 

δύναμι και ..•. θέλετε ·εlστε χαλασμένοι καί άπο3αμένοι, σφαμένοι καί 

τροπιασμένοι, διατi ό ήμέτερος μέγας καt ύψηλος προφήτης μοϋ to 
εταξε.. . . . Κα\ 1i δε ΙΙέλετε το δώσει, δs ΙΙέλετε λε(ψει dπο χαλασμο χαi 

τρομάρα toiί έδικου σας σtάδου. Καi 3έλω σάς κάμω τον πλειο τροπια-
, _Q.I <:1 \ ~ I f) 

σμενο uανατο οπου να ημπορεσω» . 

• . . 
Αϋτα εlναι τα κύρια αίτια, δια tα όποία οί μουσονλμάνοι Τοϋρκοι 

παρ& την τελείαν ί!λλειψιν dνεξι&ρησκε(ας καi την μοναδικην μισαλλοδο

ξ(αν των επέτρεψαν να ζουν μερικιΧ εκατομμύρια Έλλήνων. Την γνώμην 

αύτfιν ένισχύει καl τΟ γεγονΟς Οτι ό πρώτος ελληνισμός, τΟν όποίον συνήν

τησαν οί Τοϋρκοι είσβαλόντες είς τας άνατολικα; Επαρχίας τοϋ βυζαντινοϋ 

Λάμπρου, Νέος "Ελληνομνήμων 5,44 καi 65- F. J.lfi!closiclι καi Ι. MUller, Acta et 
diplonιata gι·aeca Ιnedii aeyi, 3,282 -· 367. 

1) Miklos Act. 3, 66. 
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κράτους σχεδόν καft' δλοκληρίαν κατεστράφη. ΊΙδη κατa τa μέσα τοu 15ou 
αιώνος έκτΟς τοϋ Πόντου είς τ<Ις λοιπας Επαρχίας τfjς 'Α νατ.ολfjς σπο

.ραδικώς συναντούμε "Έλληνας, διότι «τΟ μέγιστον κακΟν καl 8ηρίον ή 
- '0 • ' , του tuμανου γονή, τσUς πάντας διέφ3ειρε καl-άπώλεσε καl ηφάνισε» 

κατa τ!jv tκφρασιν τοϋ Φραντζij. 1) οι "Ελληνες τών δυτικών έπαρχιών τijς 

Μικρdς ~Ασίας o'L ανερχόμενοι κατΟ: τοUς τελευταίους χρόνους είς έκατομμύ

ριον καi πλέον κατα τΟ πλείστον δΕν fισαν γηγενείς, άλλ' άποικοι άπΟ τΟ: 

νησι&_ τοϋ Αίγαίου καl τ& λοιπα μέρη της 'Ελλάδος μεταβάντες έκεί έν 

συνεχείι;ι καit' δλην τ1ιν μεταβυζαντινi]ν περίοδον. Το γεγονός αϋτο έξηγεί

ται έκ τούτου Οτι κατCt τοUς πρώτους αίώνας τών κατακτήσεων οί Τοϋρκοι 

σ_υνη-8-ισμένοι είς τΟν νομαδικΟν βίον δSν έκοίταζαν είς τίποτε dλλο παρα 

να λεηλατοϋν κι:ιl σφάζουν καl Εξισλαμίζουν, Oftεv Εξηγείται καί η κατα-
λ ' "'ξ ' 'Α ' • ' π ηκτικη αυ ησις των. φοτου ομως εξημερω{}έντες κάπως άρχισαν να 

σχηματίζουν μονίμους κοινότητας καl κρατικ&ς όργωιώσεις, τότε έννόησαν 

tfιν χρησιμότητα τών Έλλήνων χαl έσκέφ,9ησαν νd φανοϋν άνεκτικώτεροι 

είς τοiις ύπολειφ{)έντας καl δια τiιν φιλοχρηματίαν των και δια τΟ'Uς ό.λ-

λο"ς λ~ ' ., 'Ε' cι " ' ,. '"' ογους -που ειπαμε. αν ομως υπαρχωμε εμείς, διότι κατ' άνάγκην 

μίiς τΟ έπέτρεψαν οί Τοϋρκοι, ό.λλο τόσον εfναι βέβαιον Οτι καl η Τουρ

κία fζησε Εω; σήμερ~ &ς κράτος μόνον καl μόνον διότι ύπfίρχαν οί cιΕλ

~ηνες ποi.ι την έσιiντηροϋσαν. 

Α. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

2
) σελ. 43. πβλ. Δούκ. 29. 
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ΤΟ ΑΝΑΓΛΥΦοΝ THC 8ΠΙCΚΟΓ'ΗC ΒΟΛΟΥ 

eH σειρd τών όπωςδήποτε &σχοληftέντων μΕ τΟ αLνιγματώδες &vά
Ύλυφον τΟ έντοιχισμένον εLς την άνατολικηv έξωτερικi}ν πλευρΟ:ν τοϋ Ν αnli 
tfiς Κοιμήσεως της Θεοτόκου έπl τοϋ παρd τΟν ~Άνω Βόλον λόφου τfις 

~Επισκοπflς είναι άρκούντως μακρά 1). 

Πολλαl έπίσης είναι καl αί προτα8είσαι έρμηνείαι τijς έπ' αUτο-ϋ εί

:κονιζομένης ΠαραστάσεΡJς, τας όποίας {}(ι λάβωμεν την εύΗαιρίαν y(ι έξετά· 

σωμεν εύθVς κατωτέρω. 

Πάσαι δμως αί είς τΟ άνάγλuφον τσϋτο δο-θείσα ι έρμηνείαι νομίζω, δτι 

δΕν είνηι δυνατΟν να 8εωρηftώσιν ί.κανοποιητικα'i. xal τοϋτο κυρίως διότι αί 
βάσεις, έφ~ ών έστηρίy-θησαν οί έρμηνευταi, δΕν fισανι ώς δα ϊδωμεν, &σφαλείς. 

ΠρΟ πάσης λοιπΟν &ποπείρα; νέάς έρμηνείας τοϋ άναγλύφου άνάγκη 

ν' άναλύσωμεν αίιτΟ λεπτομερώς καl vα-εξετάσωμεν έκάστηV τών επ' αύτοίi 

-:ταριστανομένων μορφών. 

'Επl τijς δρftογωνίου μαρμαρίνης πλακός, 2) (Εiκ. 1 καl 1 α ) 3
) Ι] τις 

~ατ& τfιν Cίνω πλευρdν φέρει ήμικυκλικi)ν προεξοχήν, εΙκονίζεται έν τι$ μέσφ 

1 ) Ζωσιμiiς 'Εσφιγμει•ίτης Εν 'Ημερολογίφ ·ή -Φήμψ Βόλος 1887.130. 
Γ. Λαμπάκης εν \ ριστιαγικης Λρχαιολογ. 'Εωιρείας Δελτ. Γ' 1903 26 (μετ' άπει

κογίσεαις). 

Ν. Γιαννόπουλος, Οί δύο μεσαιωνικοi ~Αλμυροί καί ό \'ϋ\'. 'Λγατύπωσις Ε:κ τijς 
"Επετηρίδας τοϋ Παρνασnοϋ 'Έ~ VIII 1904 μετό προΟ"θ-ήκης παρασημειώοεων .... 

Ά1tηναι 1904.35. 
Α. !Vace έν J.H S. XXVI (1906) 155 κέξ. 
Ν. Βέης έν Βυζαντίδι Ι (1909) 567. 
Α. Άρβανιτόπουλος έγ ΠΑΕ 1910 203 
Ν. Gian.1iopoulos έ" BCH XLIJ!' (192(1) 193 κέξ. (μετ· απεικονίσεως). 

Ν.- Γιαννόπουλος έν 'Ε-πετηρiδι τi']ς 'Εταιρείας Ευζ<J.ντινών Lπουδών Ι (1924) 211 

( ό.πεικόνισις). 
2 ) Αϋτη Εχει, κατό τΟν κ. Γιαννόπουλον, περίπου μr'ικ. O·SO καί πλάτ. 0,45-0,50 

Βλ. B.C.H. g,.~. άν. 193. 
3 ) "Η είκ. 1 Sλήψ&η έκ της 'Επετηρίδας τijς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών

Ι 1924 211 εtκ. 1 καi. Ετέ-θ-η ένταϋ{)-α μόνον διci. ν&. δώστι !.δέαν τijς τεχνικijς τοί, 

αναγλύφου. Τός λεπτομερείας της παρασcάσεως, Οχι τόσον σσφεϊς είς nlν είκ. 1, 
δυναταί τις νό. ϊδη είς τΟ παραμ-6έμεων σχέδιον εν είκ. lα . 
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η Θεοτόκος όρfΗα, κατ~ έvώπιον καl στρέφουσα την κεφαλfιν έλαφρώς πρΟς: 

τ'άριστsρά. Είς τfιν άριστεριiν φέρει μανδήλιον καί δια τijς δεξιά; κρατεί: 
την χείρα τοϋ Ίησοϋ, δ όποί.ος παρίσταται κατ& τΟ άριστερΟν άκρον τi]ς. 
πλακiις ύπο μορφijν παιδ(ου μετa βραχέος χιτώνας έζωσμένου περl τiιν· 

Elk. 1. Άνάγλυ·ρον έν τι'ρ Ναψ της Κοιμfισεως έπί τοϋ λόφου τijς 
Έπισκοπijς Βόλου. 

οσφύν. Ό Ίησοϋς, εΜιάκριτος έκ τοϋ σταυροφόρου αύτοϋ φωτσστεφάνου 
και τών UπΕρ την κεφα~ν του τυπt:Κ:ών σvμπιλημάτων IC XC, φαίνεται 
διευθυνόμενος πρΟς τΟ: δ~ιά, Οπου xαtd t-ό άκρον τοϋ άναγλύφου εϋρ_ίσκε~ 
tαι καθημένη yεροντικfι μορφ·ή·; -Ciνευ "-ψωτοστεφάνοι•, μετd μακροϋ πώγω,. 
νος. (ο γέρων φέρει ποδήρη χιτώνα μεtd στενών χειρίδωv και κάf}ηται έπί 
πλουσίως Εξειργασμένου 3ρόνου, έ'χει τi}ν κεφαλfιν Εστραμμένην κατ' Ενώ· 
πιοv καί τείνει τfιν δεξιdν πρΟς τΟ μέρος της Θεοτόκου καί τοϋ 'Ιησοϋ, ΕΥ 
Φ ή άριστερ& άναπαύεται Επi τών γονάτων. 

ΤΟ άνω μέρος της πλακός κοσμείται όπΟ σειρdς μεyά·Λων τριφύλλων 
συνδεομένων άνd δύο καl σχηματιζόντων είδος μικροϋ τόξου, κάτω3εν tοϋ 
όποίοu εύρίσκεται ?J.λλο μικρότερσν τρίφυλλον. 

! 
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Α. Ξυγγοπούλου-ΤΟ ιivάγλυφον τfις Επισκοπi1ς Βόλου, 109 

Τέλος έπί τοϋ έδάφους τοϋ &ναγλύφου εlναι χαραγμέναι αί Εξijς Επι

yραφαί: 

- Έκατέρω/Ιεν της Θεοτόκου: 

Η MAKPINI ΜΗΡ 

τιCCΑ 

ΘΥ ΚΑΙ ΟΞ€ΙΑ €ΠΙ 

CK€ΨIC 

Ει'κ, 1« Σχεδίασμα τοϋ 'Αναγλύιrοu τfις Έπισκοπfις (πρβ. είκ. 1) 

- Μεταξu τοϋ Ίησοϋ καl τijς Θεοτόκου: 

Δ€Η 

CΙC €Υ 

τεΛ~c 

Λ€ Ν 

TloY ΜΟ 
Ν ΑΧ ΟΥ 

"'Ό,τι προκύπτει €κ της προσεκτικfiς Εξετάσεως τοϋ περιγραφέντος άνα· 

Ύλύφου είναι, Οτι ό κατασκευάσας αύτΟ τεχνίτης ήitέλησεν Ενταϋδα νd δη~ 

ιμιουργtlσ,n σύνδεσιν Ολως νέαν μη άνήκουσαν είς τΟν κύκλον τών γνω· 
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στών άγιογραφικών παραστάσεων 1 πρΟς ούδεμίαν τών όπσίων πραγματικώς 
Ομοιάζει. Τοϋτο έπέτυχε δανεισ&εlς τα άποτελοίίντα την σύν-8εσίν του στοι

χεία &πΟ dλλας είκονογραφικΟς παραστάσει.; περισσότερον κοινάς. 

Ταϋτα Ομως δΕν είχε τfιν Επιδεξιότητα ν' &ναχωνεύσn είς_εν δλον καl 

οϋτως ή έξέτασις μιiiς Εκάστης τών &ποτελουσών τi]ν σύν3εσίν του μορ-

2 4 

Εlκ. 2. 1 ΠαρισιακΟς Κώδ. 510. 2 Δαφνί. 3 Έλεφάvτινον άνάγλυφον 
Μοuσ, Βερολίνου. 4 Τοιχογρ. Θεοσκεπάατοu Τραπεζοi:ιντος. 

φών, Εν σχέσει πρός τΟ:ς άλλας, προδίδει την διάφορον προέλευσιν έκά

στης αύτών. 

ΟΒτως ή Θεοτόκος, έν' φ ύποτωεται όδηγοϊ:σα τΟν Ίησοϋν πρΩς τόv 

καflήμενον γέροντα-καl τοϋτο έξ<ίγεται άπΟ τfιν διεύι'tυνσιν τοϋ Ίησοϋ

εv τούτοι~ εί~ονίζεται Εντελώς κατ~ ένώπιον και ούδόλως βλέπει πρΟς τΟν 

γέροντα. 'Επίσης αUτΟς ό και'tήμενος γέρων, έν Φ διU τη; κινήσεως της δε

ξιiiς του χειρός φαίνεται Uποδεχόμενος την Θεοτόκον καl τόν Ίησοϋν, βλέ

πει ομως προς τα έμπρός, προς το μέρος δηλαδij τοίί {}εατοϋ. 

Τα δάνειά του ό κατασκευάσας τΟ &.νάγλυφον Εκαμεν, &ς ε~ίπομεν, ·&πΟ. 

παραστάσεις περισσότερον κοινό:ς άναγομένας είς τΟν κύκλον τών συν

ή{}ων άγιογραφικών συνι'tέσεων, άς ήδύνατο εύκόλω·ς vιi εϋρη είς τ&ς καλυ

πτούσας τοiις τοίχους τών έκκλησιών τοιχογραφίας η είς τα φύλλα τώv 

ίστορημένων χειρογράφων. 

eH άδυναμία του δε ν' &ναχωνεύση τα δάνεια &ς Εν Ολον έπιτρέπε~ 

. ε!ς fιμάς ν' άνεύρωμεν τα πρότυπα, &πΟ τα όποία άντέγραψε τι:Χς μορφ&ς 

της συν&έσεώς του. 

ΟΒτω δια το σύμπλεγμα τijς Θεοτόκου καl τοϋ '!ησοϋ ή '"{}ανωτέρα 

Α. Ξυγγοπούλοιι-ΤΟ άνάγλιιφον τfις Επισκοπfις Βόλου. 111 

πηγή, έξ rjς "fίvτλησεν, είναι πιftανώτατα ή παράστασις τfjς Βα'ίοφόρου. Πρά

γματι είς ώρισμένα παραδείγματα τοίι είκονογραφικοϋ τούτου {}έματο; ύπάρ

χει μεταξv τDίί πλή{}ους τοϋ έξερχομένου έκ 6jς Ίερουσαλfιμ προς ~ποδο

χfιν τοϋ Ίησοϋ σύμπλεγμα σπανιώτερον μΕν γυναικός, συνή8έστερον δΕ 

άνδρΟς κρατοϋvτος έκ τflς χειρΟς παιδίον παριστανόμενον άκριβc7)ς είς ηlν 

ήλικ(αν καl το σχijμα τοϋ Ίησοίί τοϋ ήμετέρου &ναγλύφου. (Εlκ. 2) 1). 

'Επίσης συγγενfις εlναί μία άλλη σχετικώς σπανιωτέρα σύνftεσις, ή 

2 τοϋ Προδρόμου δη

Εlκ. 3. 1 'Εκμαγεία Μουσείου Βατικανοϋ. 2 Παρι
σιακΟς Κώδ. 74. 

λαδfι παιδ(ου όδηγου

μένου υπΟ- τοϋ άγγέ

λου ε\ς την ~ρημον_ 

(Εlκ. 3) '). 
Τέλος σχετικη είναι 

ή στάσις τiϊς Θεοτόκου 

Αί τελεuταίαι Ομως 

αύται παραστάσεις τό~ 

σον τοϋ ύπο &γγέλου όδηγουμένου Προδρόμου οσον καl τijς Θεοτόκου 

μετ& τών δωρητών δύνανται μiiλλον να χαρακτηρισ{}ώσιν 0,ς δευτερογενείς. 

1) Εlκ. 2. 1 ΙΙαρισιακΟς κώδ. 510, Ι-Ι. 0Jnont, Fac-similθs des miniatures 
des plus anciens Manuscι·its grecs de la Bibliotheque Nationale Paris 1902-
Πιν. XXXVIII. 

2. L αφvί. G. _II:fillet, I ... e Monastere de Daphni Paris 1899. σ. 163 ε[κ. 65. 
3. '~λεφά,ιηνον άνάγλυφον Μουσείου Βερολίνου O.Dalton, Byzantine aΓt and 

archaeology Ox!ord 1911 σ. 233 ε(κ 143. 
4. Τρα;τ;:ο-ζοϋς Ν. Θεοσκεπάστου G. Millet, Rechercl1es suΓ l'iconographie de

l'έvangile, Paris 1916 σ. 272 εLκ. 251. 
2) Εlκ. 3. l. ΓUψινα Εκμαγεία Εν τφ :Ηουσείφ τοϋ Βατικανοiί άπωλεσitένtος άρ

γuροϋ διπτύχου. G. Schlumbergω~ Epopέe byzantine ΙΙΙ Π ι ν. ΥΠ. 
2. ΠαρισιακΟς Κώδ. 74 LH- Omont], Evangiles avec peintures byzantines 

du Xle si€cle Paris [1908] πίν. 95. 

Η) Εlκ. 4. 1. Κώδ. 291 Δημοσ. Βιβλιο-&. Ιlετρουπόλεως ετους 1067 εκ Σινιi 
_,_V. Liehacev, ΊΙ ίστορικη σημασία τfις έλληvο·ίωλικf)ς ζωγραφικής εLς τdς παραστά

σεις τiiς Θεοτόκου (ρωσ,) Πετρούπολις 1911 <1. 65 είκ. 117. 
2. ΚΟΟδ 5 ~1. Ίβήρων Εν Άγ· "Ορει G. llfillet, L'Aι·t byzantin Ι (παρ& Α. ffli

lιcel, Histoire de l'art τόμ •. 1) σ. 236 εtκ. 130. 
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λ_α. • ι· πι3ανώτατα καl αύ~αl Εκ τοϋ συμπλέγματος της Βαϊοφόρου, προε uουσα 

.ώ.ς σχετικώς παλαιοτέρου. 

Δι& τήν παράστασιν της Θεοτόκου τοϋ ήμετέρου άvαγλύφοu {}d ήδύ

νατο ϊσως ν& ύποτε8fi 1 Οrι αϋτη σχετίζεται πρΟς την λατρευτικfιν είκόνα τijς 

Μακρινιτίσσης 'Οξείας 'Επισκέψεως, ώς δεικνύει ltλλως καl ή έπi τοίί dνα

γλύψοu έ;ηγραφ1l. 

Δι& τfιν ύπόitεσιν 

<iμως ταύτην παρέ

χει δυσχερείας τινό.ς 

τΟ έν Μακρινίτση 

.dνάyλυφον, Οπου η 

-Θεοτόκος, αν καί 

φέρει όμοίαν έπι

ΎQαψήv, είκονίζεται 

-όμως κατα τρόπον 

έντελώς διάφορον, 
ι 

ijτοι δεομένη με το _)~<#~~# 
,βρέφος προ τοϋ στή- ·~ 

2 

~ους έv έγκο/.πίφ 1). 

''Εν τούτοις ή 
Εiκ. 4. ·l Κώδ. 291 Δημοn. Βιβλιο-&. Πετροuπόλεως 

2 Κώδ, Ίβηριτικός 5. 
iνtελώς κατ' Ενώ-

πιον ίερατικfι Ολως στάσις τi'jς Θεοτόκου είς τΟ ήμέτερον άνάγλυ<pον δύναται, 

ίσως, να όδηγήση είς τΟ συμπέρασμα, Οτι τοιαύτην τινd λατρευτικην έίκόνα, 

ίσω; δΕ καl αίιτfιν ταύτην τi'jς Μακρινιτίσσης 'Οξείας 'Επισκέψεως εiχε πρΟ 

<)φ3αλμών ό τεχν(της, μετατρέψας το i'J.νω !δ(<t σώμα αfιτijς συμφώνως προς 

τdς άνάγκας της συν8έσεώς του. Πάντως δμως περl τούτου δSν δύναται 

να ύπάρχη βεβαιότης. 

Διa τον κατa το δεξιον τέλος i'J.κρον τijς πλακος κα8ήμενον γέροντα 

τα πρότυπα άφ3ονοϋσι είς μικρογραφίας ίδί~ χειρογράφων, ώς δεικνύουσι 

τα παρατι3έμενα πgραδε(γματα. (Είκ 5) '). 

--~~---~--

1) Είκ<hν παρά Γιανvοπούλφ έν Έπετηρίδι τfις 'Εταιρείας Βυζανtινών Σπουδών 
:ένο• άν. 338 είκ. 6. 

2
) Εlκ. 5. 1. ΠαρισιακΟς Κώδ. 74 [Omontl, εv6' &ν. Πt.ν, 123. 

2-3. •οκοάτεuχος Σερ αγίου Th. Uspensky, Ό έν Σεραγίφ Κjως κώδηξ τής 

..,Οκτατ:εύχοu (ρωσ.) Δελτίον τοίί έν Κωνσταντινοuπόλει Ρωσσικοίί άρχαιολοyικοίί Ίν

,Q""ς"ιτούτουτόμ. ΧΙΙ (1907) ΛεUκωμα Πιν. XVII 6_7, 68. 
~. "Α1Ιηνα'ίκος Κώδ. 93 φ. 124α. 

Α. Ξυγγοπούλου-ΤΟ Ο.vάγλυφον τijς επισκο:τfις Βόλου. 

Δια να κα3ορίσωμεν ποίον τΟ ftέμα τΟ είκονιζόμενσν είς τΟ άvάyλυ

ψον &vάγκη προηγουμένως να έξετάσωμεν τίς ό κατα τΟ δεξιΟν άκρον καδή
μενος γέρων. 

ο ~ e "'δ δ' ' ' υτος, ως ει ομεν, εν φερει φωrοστεφανον καl κατα συνέπειαν δύ-

·ναται να .flεωρη-Βfi βέβαιον, Οτι είκονίζει {}vrjτόν. 

Ό μακρΟς χιτι1ν μεrcl τώv στενών χειρίδωv, Ον φέρει, είναι τΟ σύν· 

3 ' 

Είκ. 5. 1 Παρισιακός Κό)δ. 74. 2-3 'Οκτάτευχος Σεραγίοu. 4 'Α-8-ηνα'CκΟς 
Κώδ. 93. 

ηfiες βυζαvτινΟv Svδυμα τΟ καλούμεvον πι-θ-ανώτατα « σφικτούριον ». 1) ΤΟ 
Ένδυμα τοίίτο εiναι γνωστόν, Οτι έφέρετο τόσον ύπΟ τών λαϊκών δσον καl 
ύπΟ τών κληρικών καl μοναχών διαφέρον είς το-Uς τελε~tαίους τούτους μόa 
νον κατa το χρώμα καi τΙ] ν Ι!λλειψιν διακοσμήσεων 2). 

"Ότι τΟ Ενδυμα τοϋτο έφέρετο άπαράλλακτον κατ& τΟ σχi]μα και παρ α τοίς 
μοναχοίς άποδεικνύουσι καl τα μνημεία. Εlς τdς άνωτέρrο παρατε3είσας 

.είκόνας 4 καl 5 τΟ Ενδυμα φέρουσι λα'ίκοί, τfιν χρi]σιν δ8 αίιτοϋ καl παρd 
τοίς μοναχσίς άποδεικνύουσι τd παραδείγματα τfiς Είκ. 6. 3) ~Εν τ'fi είκόνι 

ταύττι παρί~ταται ό γνωστΟς εκ tώv χρονογράφων καl Υστορικών μοναχΟς 
Σανδαβαρηνος ό διαβολεiις τοϋ βασιλέως Λέοντος τοϋ Φιλοσόφου (Ε!κ. 6 

1
) 

1
) Σκαρλdτου Βυζαντίου, 'Η Κωνσταντ:ινούπολις τόμ. ΠΙ 403 Γ. Σωτ.ηρlου Εν περιο

-Sικr"ρ Θεσσαλονίκης {(Γρηγοριος Παλαμάς~ ΠΙ (1919) 360 κέξ. Τελευταίον ό Ν. Kon· 
,dakov Εν Byzantion Ι (1924). 43. έρμηνεύει παραδόξως ώς (ωφ~κτούρtαι τό:ς στενάς 
περισκελίδας. 

2
) Σωτnρlου, ''E'V{}' α" 361 

8
) Εlκ. 6 1. ~κυ},{τσης Μαδρίτης L Beylii, L'Habitation byzantine, Gι·enoble • 

Paris 1902 92. 
2. 'Uμοίως Millet, BCH ΧΧΙΧ (1905) Π.v. Ι!! 1. 
3. Σινα·ίτικΟς Κώδ. 204 Sckl1tmbergω~ I/Epoρέie byzantine ΙΙΙ 641. 

8 

I 
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καΙ νεαρος μοναχος κρούων το σήμαντρον εvτος Movijς (Ε!κ. 6 2) παρα

δείγμαrα δηλαδη μη επ,τρέποντα άμφιβολίαν περl τijς καl παριi μοναχοίς 

χριlσεως τοϋ ενδύματος τούτου, τΟ Οποίον οίίcοι εφερον πάντοτε κάτω&εν 

τοϋ μανδύου των, δv συνήθως είκονίζονται φfροντες (Είκ. 6 3 ), 

Κατα ταϋτα ό κα&ήμενος γέρων τοίί άναγλύφου δύναται να χαρακτη

ρισΒΏ ε'ίτε ώς λα'ίκΟς ε'ίτε ώς μοναχός. 

"Αν δμως συνδυάσωμεν την κα3ημένηv ταύτην μορφijν προς τl]ν μεταξiι 

τοϋ Ίησο-ϋ και τfις 

Θεοτόκου χαραγμέ-

νην επιγραφijν τi]ν 

άναφέρουσαν τΟν μοw 

ναχιiν Λεόvτιοv, δυ· 

νάμε3α, μετιi πολλijς 

πι-θανότητος, να κατα

λήξω μεν είς τΟ συμπέ-

ρασμα, 
. ' , 
οτι ο εικο-

νιζόμενος γέρων είναι 

αύτι\ς ofi rος ό μ ον α· 

χΟς Λεόντιος. 

2 

~~ 
ι!! 
--ι.> 

3 

" \ι 

\ 

I 1111 

~~ 
Καi -&d 1'1 Fιύνατο 

μεν να Qπάρξn ή 
Εlκ. 6. 1-2 Σκυλίτσης Μαδρίτης. 3 Σιναττικός Κώδ. 204. 

υπονοια, Οτι η εν λόγφ έπιγραφη έχαρdχ&η εlς μεταγενεστέρους τfjς κατα.

σκευη; τοίί &να.γλύφου χρόνουςώς η~η ύπέ&εσαν τοίίτο καl δ Ζωσιμdς 

'Εσφιγμενίτης καί δ κ. Γιαννόπ~υλος. 1) 'Εκ λόγων Ομως ιΧλλο8εν εςαγο
μένων, ώς {tα "ίδωμεν κα.rωτέρω, δύναται ν& -θεωρηθfi β~βαιον, Οτι ή έπι

γραψil είναι σύγχρονος μΕ την κατασκευην τοϋ άναγλύφου. 

Επl τfι βάσει τών διαφόρων τούτων δεδομένων "ίδωμεν νϋν πώς είναι 

δυνατΌν vO: έρμη,·ευflίi η π .. ράστασίς τοϋ άναγλύφου, 

Αί μέχρι τοί•δε δοitείσαι έρμηνείαι περιστρέφονται κυρίως πFρl την 

γνώμην τοϋ Ζωσιμd Έσφιγμενίτου, κα8' δν τΟ άνάγλυφον παριστQ: «την 

Θεοτόκον Cίγουσαν δι Ο. της δεξ.ιά; χειρΟς τΟν "Ιησοϋν πρΟς τΟν Σuμεώνα ..• » 2) 
η την όλίγον διάφορον τοϋ Λαμπάκη νομίζοντος Οτι «πι8αν(jjς έστι 

παράστασις τΥjς cy παπαντης τοϋ Κ~ρίου η δ καθήμενος παρίστησι τΟν 

1 ) Ζωοιμii. Έσφιγμενίτου, Ήμερολόγ. ή «Φήμη, ένfi' άν. 130 Giannopoulos εv 
BCH εν{}' &.ν. 195 

2) ΖωσιμiJ. Έσφιγμενίτου, "'Εν{}' άν. 130. 

Α. Ξυγγοπούλου-ΤΟ &.νάγλυφον τής έπισκοπης Βόλου. 115 

Δίκαιον ]ωσιlφ, προς δν 11 Θεοτόκος ά"γει τΟν παίδα 'Ιησοϋν» 1
), 

Χωρiς ν' &νο:ψέQω, Ο τι ή (Υ παπαντfι ούδέποτε παρίσταται κατό τόν 

τρόπον τοϋ 1lμεrέρου &.νο:γλιJφου, δεδομένου, Ο τι ό Ίψπιί\ς είς τhv σκη

νf)ν ταύτηv είνιιι βyέφnς τεσσαράκ ιντα μόλις ήμερώv (Λουκ. Β' 22 κέ. 

Λεu'ίτ. ΙΒ' 2 κέ καi oUχi παιδίον διη•άμενον νιi β1.χΜζnι νομiζω, Οτι α'L 

διάφοι_)οι αίιταi. ύποtlέσεις Οτι Ε'χομεν πρΟ ήμώv σκηνηv έκ τοϋ ΕUαγγε

λίου πίπτουσιν ιiφ' έ·ιυt(Ονι Ο ταν &ποβλέψωμεv εLς τΟ γεγονός, Ο τι ό κα~ 

Βήμεvος γέιιωv δkv φέρει φωτοστέφανοv _ καl κατ α σuνέπεων δΕν δύναται 

να χαρακτηρισθϋ οϋτε ώ; Σuμεών, οϋcε ώ; Ίωσήφ: η Cί.λλος τιc:, &λλr'ι 

είναι άrτλοι"ισcατιχ {}vψ:Ος καl δfι δ μοναχΟς Λεόντιος τijς έπιγραφi]ς. 

ΤιΗεμέ\•ων Civα κατd μέρος τώv διαφόρων τούτων ύποθέσεων περl 

συν-8έσεως έχούσης ώ~ δέμα σκηνήν τινα Εκ τοϋ Εόαγγελίου, απομένει πρΟ 
ημών ή πηράστα.σις της Θεοτόκου _δδηγούσης τΟν ~Ιησοϋν πρός τΟν Επl 

itρό\·Ou κα-θήμενον μΓΙναχΟν Λεόντων. 

'Αλλ' Εξ Οσων μfχρι σήι1ερον τοίιλάχιστον γvα,ρίζημεν, εLς τα; τοιαύ

τας άπ:εικονίσεις 11··ητών παρισωμένων πρΟ ίερών πρuσώπων ο{;τοι εΙκο

νίζονται εϊrε γονυπετείς 2) ε'ίτε 0-JΗιοι, έν στάσει δεήσεως 8
) uύδέποτε 

Ομως καθήμενοι, Οπως_ό γέρων μοναχΟς Λεόντως τοϋ ήμετέρου &νuγλύφου. 

Νομίζω, δτι κατri ένα μόνον πι{}ανόν τρόπον δα ήι\ύνατο να Εξ~ 

ηγη8fι η &\•ωμι1λία αϋτη. Δuνάμε{}α δηλαδfι να ύποθέσωμεν, μΕ πολλiJV 

πιθανόrητα, Οcι Fπl τοϋ άναγλύφrιυ τούτου εLχονίζεται "ίσως Όραμα. δπερ 

είδεν ό μοναχΌς Λεόντιος καl σuνεπεί~ τοϋ δπο.ίσυ αφιέρωσε τΟ &ν(i.γλuφον. 

Δια τfις παραδο·•fίς της ίιποflέσεως -έαύrης δύναται νομίζω να Εξ-

1 ) Χριστω.ν. 'Αρχ;Ίιολ. 'Εcu.ιpείας Δελτ. Γ' 26 πρβ ιΒέην έν Βυζαντιδι i::νft" &ν. 
567 ΆρΙ1ιtνιτόπουλον _εvfi· &.ν. 203 καί GianJωpoιι_los, ένfl' &.ν. 195 δποu καl 11 
προγενεσ-ι:fρ~ βιβι.ιογραφία έν σελ. 193 σημ. 1. ΊΙ Uπό του κ. Γιαννοπούλου Β Η 

SνΟ' ιiν. 195 παρατιfiεμένη. Υ\'ώμη τοU κ. 2ωτηριοu περt τοίι Δαβιδ ύποδεχομένου τΩν 
'Ιηr~οϋν ώς προγόνου αύτοU &.νακριβιίJς έτέθη έν τψ κειμένφ. καfi' Ο11ον, κ~tτ ιiνακοί

νωσιν τοU κ. Σωτηρίου, έ;tεστήftη ά:τ:λrί:ις 11 προσοχη του κ. Γιαννοποι'ιλοu μr1 τυχόν 

καί έκ ·ψαλμικης τινος ρr]σεως {}-(t ήδίινατο να έρμrινευΟη ή παραστασις. 
2) Πρβλ. προχεivως παραδειγμfJτά τι να παρά: 

Clι. Dielιl, l\'lanueJ rl'art byzantin, Ρaι·ίs 1910 σ ,_±74 εtκ. 2n, σ. 570 εtκ. 
276, σ. ί"38 είκ. 376. 

Dalton. 'Ί·:vfi' ιiν. σ. 40':' είκ 239 
G. j}fillet, ::\fonuιnents b,yzantins de Mistι'a, Paι·is 1910 !Ι ι ν. 904, 9111 •1• 

Ό91 ΙΟί~ 
Η. Gliie!c, Dίe chι·istlicl1c Kunst des Ostens. BeΓlin 192!3 \Ιιν 81. 
Γιαι•νόπrιvλος έν .πεtηριδι• Έtαιρ. Βυζ. ~;τοuδών Sνtl'' &.ν. 338 εΙ κ 6. 
3 ) 11-fillet. Mist.ι·a Ιlιν 9i\, 10 2 , 1078, 111-ι, 1522 , 1 • Σωιηρίου Εν A.l IV (1918) 

σ. 32 Ιlιν. 2. 

----~---·--
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ηγη3fi καl τΟ Ολως &σύνη&ες τfjς παραστάσεως καΙ. ό tρόπος, κα-8" Ον είκο · 

νίζεται ό μοναχΟς Λεόντιος. 

Παραστάσεις όραμάτων η Ονείρων εύρίσκονται πο/,λαl είς τi}ν βυζαν

ηνην τέχνην, άναψf"ρόμεναι, είναι άλη8ές, κατ& τΟ π/,είστοv ε(ς την Π. Δια

{}ήκην 1) η είς τσUς Πατέρας τijς ~Εκκλησίας, 2) Έν τούτοις Ομως, καίτοι 

σπανιώταται δΕν λείπουν Εντελώς καi ταιαϋται παραστάσεις σχετιζόμεναι , 
πρΟς U.λλα πρόσωπα. ΈκτΟς τών παραστάσεων τοϋ όράματος τοϋ Μεγάλου 

Κωνσταντίνου 3 ) καl τοϋ Ονείρου τοϋ Ρωμανοϋ τοίί 1\:[ελφδοίί, 4 ) &ναφέρο

μεν τΟ του 'Ιωάννου EUχαtrωv &κμάσ.αvτος κατd τΟν llov αίώνα έπi τών 

χρόνων 'Αλεξίου τοϋ Κομνηνοϋ 5). 

Τέλος το ~ν Μαδρίτη ίστορημένον χειρόγραφον τfjς χρονογραφίας τοϋ 

Σκυλίτση, ό μόνος σχεδΟν μέχρις f)μών περιελδι1ν άντιπρόσωπος τfις κοσμι

κfις ζωγραφικfjς τών Βuζανrινών, μάς περιέσωσεν τοιαίίτα δράματα η Ονειρα 

προσώπων 3νητών. Τοιαύτη Επί. παραδείγματι είναι ή :ταράστασις .τοϋ 

ονείρου τοϋ &δελφοϋ τοϋ βασιλέως Μιχω'Jλ τοu Καλαφάτου 'Ιωάννου τοϋ 

Όρφανοτρόφου, πρΟς Ον Επεφάνη ό ~Αγ. Νικόλαος καί Ον έ3εράπευσεν 

απΟ τfιν κατέχουσαν αύτΟν &σ{}ένειαν 6). 

Κατα ταϋτα νομίζω, Οτι δεν {}d fιτο, 'ίσως, άπί-6ανον να παραδεχ-6ώ

μεν, Οτι καl τό &νάγλυφον, περl ού Ενταϋδα ό λόγος, πρΟς τοιοϋτόν τι 

δραμα σχετίζεται, Οραμα, Οπερ είδεν ό μοναχός Λεόντιος. Τοϋτο Εξάγεται 

.καl Εκ τοϋ τύπου τfjς μεταξU τοϋ 'Ιησοϋ και της Θεοτόκου χαραγμένης Επι

γραφijς. 

cO τύπος οΏτος τfjς Επιγραφης «Δέησις κλπ.» προσιδιάζει, &; είναι 

παγκοίνως γvωστόν, είς ηΧς κυρίως Επl είκόνων άνα-6ηματικ0ς Επιγραφάς. 

'"Αν δΕ κρίνωμεν Εκ τfjς έκατέρωΏεν τfjς Θεοτόκου Επιγραφης της &να

φερούσης τα έπίδετα Μαχρινίτισσα καl Όξεία ~Επίσκεψις, δυνάμεδα, 'ίσως, 

να συναγάγωμεν τό συμπέρασμα, Οtι ό μοναχΟς ούrος Λεόντιος ό άφιε-

ι) 'ισραμα •Η σα ίου Dielιl "Εν{} άν σ. 224 εtκ. 110 
<Οράματα 'Iεζεκιήλ 01nont, Fac·siιniles Εν{}' ιiν HLνLYIIf. Dalto'lι, "Εν{} άν. σ. 

222 εtκ. 135 ΑΔ. VI ( 1920-1) Παραρτ. 193 
2

) ~Οραμα Πέτρου 'λλεξα,·δρείας llfillet, 1\iistι·a Πιν. 82. 2 • 

J) Οπιωιt, Fac-sinιil€is, ενfi" ιiν. Πιν. LIX. 
<~) Μικρογραφία τού εν Ηατικανφ Μηνολογίου τοϋ Βασιλείου ΒΌ είκ. προχείρως 

παρά Ο. rVulff, Altchristliche und byzantinisclιe Kunst σ. fi29 είκ. 460. 
...,) Millet, Mistra Πιν. 1036 , Πρβ. llfillet εν R.A 19U8 I 173 _ώς καi τΟν Σuν

αξαριστijν καt τό Μηνα'i:ον τής 30 Ιανουαρίου, _βλ. καi ,l{illes, Kalendarium utrius· 
que EιJclesiae ol'ientalis et occidentalis. Oenipontc 1896 Ι 87 κεξ. 

6
) BeyliC, "Evit. άν. 129. i 
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ρώσας τό άνάγλυφον άνηκε πι8ανώς είς τfιν κατd τΟ Πήλιον γνωστfιν 

Μονl)ν της Μακρινιτίσσης. 

Καl ηδη φδάνομεν είς τΟ ζήτημα, άν αί Επl τοίi άvαγλύφου Επιγρα

φαl είναι σύγχ~ονοι πρΟς αύτΟ η έχαοάχ8ησαν sίς μεταγενεστέρους τi}ς 

κατασκεuης αύτοϋ χρόνους. το ζήτημα τοϋτο δύναται. να λυ8Ό εύχερώς έκ 

της χρονολογήσεως αύτοίί τούτου τοϋ αναγλύφου. 

ΤΟ λίαν Εξέχον τών μορφών τοϋ άναγλύφου 8καμεν 'ίσως τοiις περl 

αύτΟ άσχο,.η8ένrας να χαρακτηρίσωσι την τεχνοτροπίαν αύτοϋ · ώς λαμ

πριiν &πομίμησιν τflς &ρχαίας τέΧνης 1) καl να δεωρήσωσιν αϋτΟ ώς 
&ναμιμνfjσκον άρχαία πρότυπα 2) η αύrόχρημα παλαιοχριστιανικΟν «τοπο~ 

&ετημένον 'ίσως ύπεράνω τfjς &ύρας τijς χριστιανικijς βασιλικης τfjς Δημη-
'δ , δ ' ~ ' ~ ' 4 ., .... ~.. 3) τρια ος, οικο ομηματος ανερχομενου εις τον ον η υον αιωνα» . 

ΤΟ πράγμα δμως δΕν Εχει οϋτω. Νομίζω, δη δύναται νιi τοποftετη8fί 

χρονολογικώς είς τοUς μετα τΟν 9ον αlώνα χρόνους. 

Πλfιν τfjς γενικης Εντυπώσεως, 1\ν _άποχομίζει τις Εκ της λεπτομεροϋς 

~ξετάσεως τών άποτελουσών τΟ άνάγλυφον μορφών εχομεν καl fJ.λλας 

ένδείξεις. 

~Άν δια τΟ σύμπλεγμα τfjς Θεοτόκου καl τοϋ 'Ιησοϋ έχρησίμευσαν 

ώς πρότυπα αL άνάλογοι μορφαl της παρασtάσεως τf]ς Βα"ίοφόρου, πράγμα 

τΟ όποίον νομίζω, δτι άπεδείχ3η Επαρκώς άνωτέρω, τόrε εχομεν Ev χρο

νολογικΟν Οριον πέρα" τοϋ Οποίου δΕν δύναται να τε8fi τό άνάγλυφον 

ΤΟ σύμπλεγμα τοϋτο τοϋ άνδρός η γυναικΟς κρατούντων έκ της χειρός 

τΟ βαδίζον :ιtαιδίον δΕν παρουσιάζεται είς τΟς παλαιοχριστιανικc'tς καl 

-παλαιοβuζαντινιiς παραστάσεις rf'jς Βα'ίοφόρου, ώς άποδεικνύουν τα σωζό

μενα παραδείγματα 4 ). 

Κα{}' δσον τούλάχιστσν γνωρίζω, εν τών ~αλαιοτέρων 'ίσως παρα

δειγμάτων τού συμπλέγματος τούτου έν τ'Ω Βα'ίσφόρφ, προελ3όντος πιitα

ν(ι)τατα δι' έλαχίστης μεταβολής η κα!. δι& παρανοήσεως έξ ένΟς Clλλου 

1
) Γιαννόπουλος, Οί δύο μεσαιωνικοί 'Αλμυροί. .... 35 

2
} Λαμπάκης, ~Ενa-. &ν. 25 Βέης, "Eν'fl", ιiν 567 

3
) Giannop01.tlQs, 'Ένit ιiν, 194. 

4
) Βλ. προχείρως C. Πauf1na1ιn, Han(lbuch der chι·ist.lichen AYchiioJogie 3 Pa

derbω·n 1922 σ. 335 εtκ. 167, σελ. 49:2 εtκ 2422 σ. 5;31 εtκ. 26;). Ο Wulft; ''~ν-&· ό.ν. 
σ. 190 εtκ. 191, Πι ν. VII. L. Brehier, L' aι·t chι·etien Paris 1918 σ. 94 είκ. 28. Α. 
...lfuπoz, Il codice puι·pureo di Rossano e il fι·aιnιnento sinopense Roιna 1907 
Πιν. Ιι. Τdς παλαιοχριστ;ιανικrlς παραστ;άσεις τής Βα"ίοφόροu συνέλεξε τε!.ευtαίον ό 
Πeclcer εν StYena Buliciana Zagι·eb 1924 337 κέξ. llρβ. ByzanOon Ι 1924 623. 
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τοιούτου, ο15 παράδειγμα παρέχει έίς ήμdς κατα τΟν βον αίώνα δ· κώδιξ 

·rοϋ Rossano, εύρfσκεται είς τΟν Παρισιαχόν Κώδ. 510 (είκ. 21 ) τΟν 

περιέχοντα τdς Όμιλrας τοϋ Γρηγορίου Ναζιαvζηvοϋ καl γρrχφέvτα διό τΟν 

αύτοκράτορα Βασίλειον τΟν ΜL(κεδόνα, μεταξV τών έτών 880-886 1). 
'Εν τ[ι βυζαντινfι ~ίκονογρα ~ 

φί~ παρουσιάζεται σποραδικώς 

καl είζ σχετικώς όλιγάρι{}μον σει

ρΟ:ν μνημείων μέχρι περίπου τοϋ 

15ou αίώνος, μtl άπαντώμενον η 

'ίσως σπανιώτατα, κα&~ δσον 

τοϋλάχιστον γνωρίζω, είς τους 

μετα τfιν άλωσιν χρόνους. 

οιΕχομεν λοιπΟν οϋτω τό χρο

νικΟν διάστημα μεταξU τοϋ gου 

καl 15ou αίώνσς, κα8' δ είναι 

δυνατΟv να κατεσχευάσθη τΟ &νά_- -----------------

γλυφον. 

Είς τΟ χρονικΟν τοϋτο διά. 

στημα τοπο-8ετοϋνται καl τα 

άλλα μνημεία, περl &ν ανωτέρω 

Εγένετο λόγος, έπl τών Οποίων 

παρίστανται dνάλογοι σκηναl ώς 

δ δπΟ άγγέλου Οδηγούμενος 

'Ιωάννης (εϊκ. 3) καl ή Θεοτόκος 

μετa τών δωρητών, (Εl_κ. 4) αtτι- Εlκ. 7. 1 ---3 "Ε~ Άγ Δημητρίου 

νες άλλωστε, ώς ε'ίδομεν, είναι Θεσσαλονίκης. 

πολυ- πι{}ανόν, Οτι κατάyονται 

πίσης εκ τοϋ συμπλέγματος τfίς Βα'ίοφόρου. 

4 Έκ κιονοκρά\·ου τοϋ 

ΊΌrceJlo. 

3 

Είς τΟ "ίδιον συμπέρασμα μα; όδηγεί καl ή Εξέτασις τοϋ κοσμήματος 

τijς flvω πλευράς τijς πλακός. 

Τό κόσμημα τοϋτο ύπό την μορφην ύπΟ την Οποίαν παρουσιάζεται 

είς τΟ &ποσχολοϋν ήμdς άνάγλυφον, είναι βυζαντινη &πο~ίμησις διακοσμη-

τικοϋ -8έματος παλαιοχριστιανικοίί. 

τα πρότυπα αύrοϋ είlρίσκομεν είς παλαιοχριστιανικοVς χρόνους καl δη 

τΟν 5ον αίώνα. 'Ήδη περl την ίουστινιάνειον Εποχην άρχίζει Εξελισσόμε· 

1
) Diel~l, Manuel243 κέ. Dalton,"E\•-6' άν. 477. 

l 
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νον πρΟς τfιν μορφήν, fjς &πομίμησις είναι τΟ κόσμημα της ήμετέρας πλακός. 

τα εν τΌ παρατιθεμέvτι είχόvι παραδείγματα δεικνύουν την &ρχικηv 

τοu κοσμήματος μορφην καt την βα3μιαίαν αuτοϋ έξέλιξιν εϊς παλαιοβu

tαντινοiις !jδη χρόνους (Εϊκ. 7) 1). 

Τέλος την μορφήν, ην τΟ κόσμημα τοϋτο Εχει επl τοϋ 1)μετ~ρου ανα

γλύφου εύρίσκομεν είς σειρ&ν μνημείων μεταγενεστέρων τοίΊ 9ου αίώνος 

άκριβώς χρονολογημένων η δυναμένων μετa πολλijς πι3ανότητος νι\ χ.ρο
νολσγη&ώσιν. 2} 'Ή σύγκρισις πρΟς ταϋτα δεικνύει, Οτι καl άπΟ τijς dπό-

1
) Εικ. 7. 1-i:> t'ίuπτά τοU 5ου αίάηος έξ Άγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Τά 

παραπθέμενα σχέδια έγένοντο έπί τίi βάσει άνεκδότων φωτογραφιών λίαν εύγενώς 

παραχωρη{}εισών εtς ήμε'iς ύπό τοϋ κ Γ. Σωτηρίου. Βλ άνάλογα γλυπτα τoiJ ~Λ γ. 

Δημητρίου καί έν ΑΔ 1918. ~υμπλήρωμα Παραρτιlματος 35 εi.κ. 47α. 

4. Κιονόκρανον Torcello ι6ου αt&νο<;) Statham, Α scl10rt crjtical history of 
architecture I.iondon 1912 σ, 213 εtκ. 206. Tcl κιοt•όκρανα τoiJ Τοrcel!ο-τοt'ιλάχιστον 
τό ά,τασχολοϋν {]μU:ς ένταί!itα-itεωροϋμεν άναγόμε\•α εtς τόν 6ον αt(i) α ώς όρ{)-&ς 

χρονολογεί ταϋτα καΙ ό Ricci Colasω~ti·Ricci, L' arte bisantina in Italia Milano 
1923. σ. 8 καί Πιν. 54. (δπου δμως δεν &πεικονίζεταr. τό περl συ ό λόγος κιονόκQα~ 
νον). Ό R. Catta7ιeo, L'architectuι·e en Italie Γυλλ. μετ:αφρ. Le 7\Jonnier Venise 
1890 306 χρονολογεί ιαϋτα άπό τής έπισκευ!ις τοίί 6τuυς 1008 ό δε Stathanι, "'Ενθ' 

άν. τα τοποί!"ετεί εις ">όν 9ον αtώνα, εtς τήν έπισκευi-ιν δηλαδη του 864. Ί! διακό
-σμησις δμως αύτών καl δη τοϋ άπασχολο!ντος ήμας δεικνίι_ει δτι ταϋτα δεν δύναν

ται να είναι μεταγενέστε1.1α τοϋ 6ου αί&νος. 
2

) Τμήματα έπισtυλίου έν Ναt(~-κεί παρα ηlν Ραιδεστόν (μεταγενέστερον τoii 9ου 

αίώνος ώς έκ της έπ' οt'ιτοϋ παραστάσεως της Δεήσεως) Δελτίο·ν τοϋ έν Κ. ει Ρωσ· 

σικοϋ άρχαιολογ. 'Ινστιτούτου ΧΥΙ {1912) Πιν. Υ. 
Θωράκιον βuζαντινόν (κατασκf"υασ-θ-εν περl τό 1000- χρησιμεϋον (l:ις προσftία πλεuρα 

σαρκοφάγου έν τiρ Ν. Άγ. Άντωνίοu Ιlαδούης Crιttaneo, έν6' άν. σ. 314 εtκ. 168 
Γλυπτα l\I Όσίου Λουκα (lloς α!cΟν) R ScΛultz--8. Ba1·nsley, The mona

stery of S. Luke of Stiris in Phocis London 1901 Πίν. 25,29. 
Ά,άγλuφον τόξον (Ετ. 11641 έν Νέρες παρcl τd Σκόπια G. Millet, L' ancien 

.art serbe Paris 1919 σ. 141 ε~κ. 152. 
'Ανάγλυφα ~1. Παντοκράτορας (Zeirek djami) έν Κ_/ει (12οςαi.00ν) Α. Millin,geJι, 

Byzantine clιurches in Constantinople, London 1912 Πιν. LX. 
llλάκες κιβωρίοιι Ί\'1. ΊΌρνικη, &.νάγλυφο\' ύπεράνω είκόνος τής Θεοτόκου καi. γείσα 

iν Μ. της .'\(δρας (K9_hrie djaιηi) f.ν Κ/Η (14ος αίfί)ν) 1'h-- 8ch-'ln.1:dt, Kalll'ie djaιni 
έν Δελτίφ τvϋ έν Κ/ει Ρωσσ•κοϋ άρχαιολ. 'Ινστιτούτου ΧΙ (1906) Λει•κωμα Ιlιν. 

LΧΧΧΙΙΙ, LXXXIV, LXXXVIII, Millin.rιe" ε,~· <iv. 305 εtκ. 99. Α Riίdel. Ka
hι·ie-Dschainisi in Constantinopel, Bel'lin 1908 Πιν. 11. 

'Ανάγλυφα έν Μουσε{φ l\1uστρά Millet, 1\fistι·a Πιν 48 1 ,. 17 .551ψ58ι, 63ιι. 
'Ανάγλυφα Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως 1lfendel, Catalogue des sculptures 

ΙΙ Confple 1914 'Αρ. 707.751,759,760. 
Κιονόκρανον έν ΘεσσαλονίΚ'η (άποκείται νi'ίν έ\ Άγ. Δημητρ:φ) μετα τ&ν μονο

γραμμάτων τών Παλαιολόγων. Ιlρόχειρον σχεδίασμι::! έν Ρ. Papageorgiu, Unedierte 
Inschriften von 1\'Iytilene Leipzig 1900 Πι ν VI 43 (έχει παρα_l.ειψθfι ό άβαξ έφ" οiί 

τΟ άπασχολοϋν ήμάς κόσμημα). 
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ψεως τοίί κοσμήματος το &ποσχολοϋν ήμάς &νάγλυφον δύναται &σφαλώς: 
να i!εωρηi!jj μεταγενέστερον τοίί 9ου α!ώνος. 

Τέλος ένδε(ξεις &σφαλείς μάς παρέχει καi το σχfjμα τών γραμμάτω" 
tών έπl τοίί άvαγλύφου επιγραφών. 

τα γράμματα τfjς &μφοτέρω/Jεv τijς Θεοτόκου έπιγράφijς «Μακριν(
τισσα και 'Οξεία Έπίσκεψις» όμσιάζουσι κατα τρόπον μη έπιδεχόμενοv 
&μφισβ1lτησιν πρΟς τd 

τijς έπιγραφijς τijς χα- ~-------7, 

ραγμένης έπl τοϋ άνα· 

γλύφου τοϋ Ά ρχαγγέ

λου Μιχαiιλ τοϋ εuρι

σκομένου Επίσης έπl 

τοϋ λόφου τfjς ΈπισκοΜ 

πijς (Ι:<:!κ. 8). ')Ή χαρα· 

κτηριστικt) !δίως μορ· 

φij τοϋ Q, όμοιάζον-

Εlκ. 8. ΤΟ ανω μέρος τοϋ εν τfι 'Επισκοπfi άνα
Υλύφου τοϋ 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ. 

τος πρΟς κόππα, ούδεμίαν άφήνει άμφιβολίαν. 

Έπtσης τa γράμματα τijς μεταξiι τοϋ Ίησοϋ καt τijς Θεοτόκου έπι
yραφfjς τοϋ Λεοντίου, όμοιάζουσι, ώς Ι\ δη παρετηρήllη, 2 ) προς τα τijς έπι
γραφίjς τijς έπιτυμβ(ου πλακος η μάλλον σαρκοφάγου τijς "Αννης Μαλια· 
σινfις 3). 

Άλλa το μsν &νάγλυφοv τοϋ Άρχαγγέλου Μιχαi}λ /Jεωρείται Ιjδη 
Eρyov τώv μετα τΟν lloν αιώνα χρόvων, 4) ή δ8 σαρκοφάγος περιείχε τα 
όστά τfiς συζύγου. του Νικολάου Μαλιασινοϋ, υ ίου τοϋ ίδρυτσυ· τfjς Μονfjς 
Μακρινιτ(σσης 5). 

Ofotω φερόμε/Jα καi πάλιν προς τiιν Μονi}ν Μακρινιτ(σσης, Εξ ής φα(
νεται δ τι προέρχεται τΟ dvάγλυφον. 

Ή Μσνiι τijς Θεοτόκου Μακρινιτ(σσης 'Οξε(ας 'Επισκέψεως ίδρύ/Jη 
ύπΟ του Κωνσταντίνου Μαλιασινου μεταξiι ηί)ν έrών 1205-1209. 6) Με
ταγενέστερον λοιπόν tών χρόνων τούτων δύναται να .aεωρη-3fi τΟ ήμέτε
ρον άνάγλυφον τΟ οϋτω στενώς σχετιζόμενον πρΟς την Μοη)ν ταύτην. 

:I.J BCH έγ{}' &ν. σ.-197, είκ. 9 
2
) (-Jian,nopulos, ΠCΗ Εν{}' &ν. 195 σημ. 3. 

8
1 b:ίκΟΟν έν BCH έω' &ν. σ. 196 είκ. 8. 

4
) Millet έν BCH έν{}' &ν. 215 κέ. 

5
) Γιαννόπουλος Εν Επετηρίδι '~ταιρείας Βυζαντινών Σπουδόη•, έν{}' άν. 224. 
~)Γιαννόπουλος, "'Εν{}' &ν. 211, BCH έν{}' άν. 195. 
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τα συμπεράσματα ταίίτα a.α liδύνατο "ίσως' ν' άλλοιώση η έκφρασitείσα 
ήδη 1 ) ύπόνοια, Οrι α'L έπιγραφαt έχαράχ{}ησαν &ργότερον έπl τοϋ &να
γλύφου. Τοϋτο προήρχετο άπΟ τfιν δπό&εσιν, Οτι τΟ &νάγλυφον fμο πα
λαιοχριστιανικό\'. Νϋν Ομως, Οτε &ρκούντως, ι:Dς νομίζω, dπεδείχΒη~ Οτι 
τοϋτο είναι εργον tcί)V μετά τΟν 9ον αίώνα χρόνων καl αί Επιγραφαl σχε~ 
τίζονται στενώς πρΟς τΟ είκονιζόμενον dέμα, οϋδεμία τοιαύτη σκFψις δύ
ναται πλέον να γίνn. 

Καt αlιτο &κόμη το λίαν. εξέχον τών μορφών τοϋ &ναγλύφου δεν δύ
ναται νϋν να μdς ξενίση, διότι άκριβώς κατα τοiις χρόνους τfjς κατασκευfjς 
αύτοϋ εύρίσκομεν και άλλα, όλίγα εtναι άλη&ές, παραδείγματα 2) &ποδεικνύ·· 
οvτα πραγματικην «άναγέννησιν τfiς πλαστικότητας» 3) κατα τοUς χρόνους. 
τούτους. 

Κατd ταϋτα τΟ &πασχολοϋν ήμdς άνάγλυφον δύναται, νομίζω, να 
t'tεωρηΟfi 00ς κατασκευασ-Βεν περi τα τέλη το.ϋ 13ου πι&ανώrατα αΙώνος 
καl &φιερω{}f.v ύπΟ ωϋ Επ' αύτοϋ ε'ίκονιζομένου μοναχοϋ Λεοντίου, εϋρι· 
σκόμενον δΕ είς την Μ. Μακρινιτίσσης, μετεφέρ·Ίη εϊς τΟν- Ναόν της "Ε:ι:ισκσw 
π-ης, Οπου σήμερον είναι Εντοιχισμένον, πιf>ανώς ύπΟ τοϋ 'Επισκόπου 
Καλλίστου κατα τΟ ετος 1639, ι:Ος ηδη εϊκασεv δ κ. Γιαννόπουλος 4). 

ΤΟ άνάγλυφον τοϋτο τfjς Έπισκοπijς τΟ άποτεJιέσαν τΟ -θέμα της πα
ρούσης μελέτης κατέχει νομίζω εξαιρετικiιν δλως /Jέσιν ε!ς την βυζανrιvt)ν 
τέχνην τών τελευταίων πρΟ τijς &λώσεως αίώνων, τόσον άπό &πόψεως 
περιεχομένου: Οσον και άπό άπόψsως τέχνης. 'Η έξαιρετικη αύτοϋ σπου
δαιότης παρεκίνησεν ήμάς είς λεπτομερfj αύτοϋ Εξέτασιν, ής τd πορίσματα 
έξετέ-&ησαν άνωτέρω. 

Α. SΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 

1
) aiaΊMzopoιιlos BCH ένtl' ιiν. 195. 

2
J Π ρ β. προχείρως τα έκ τοϋ δευτέρου τέμπλου τής Παντανάσσης ΜυστρCί τεμά

χια έν ΑΔ V Ι1909.t llαραρτ. 43 κ. Ε Βλ. καi Γιανν6πουλοv εν Δελτίφ 'Ιστορικής καί 
Έ-θvολογικfjς 'Εταιρείας, VII 451 κ. έ. Πρβ. καl RΠdel, "'Εν{)' &ν Πίν, 11. 

3
) L. Brelιier, Nouvelles recherches suι· 1' histoire de la scuJpturo byzantine· 

εν Νοuν. A1·chives des l\iissions scientifiques, Nouv. Sel"ie l''asc. 9. 1913. J 7 
όπου και άλλα παραδείγματα. 

4
) Οί δύο μεσαιωνικοi Άλμυροί ... 35. 'Η έπιγραφ-ι) τοϊ:ί Καλλίστου τελευταίον iY 

BCH 8νil' 6.ν.201. 
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ΛΕΩΝ- ΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΒΕΛΛΑΣ. 

ΚΑΛΟΣΠΠΗΣ, ΜΗΤΡΟΙΙΟΛΠΗΣ ΛΑμΕΣΗj]. 

ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ, ΜΙJτΡΟΠΟΛΙτi-ΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΊ'. 

Είς τοUς καταλόγους Επισκόπων τΥjς 'Ηπειρωτικfjς Βελλάς 1) άνα" 

Ύραπτέος ό κατα τΟ πρώτον ήμισυ τοίί ΙΓ' αίώνος άρχιερατεύσας lιfανοvήλ, 

-ο δια τοϋ υειου μεv απτισματος εων, το επωνυμον ε ακρος. α κατα ., , _Q_ • , β , Α· ' ., , δ' 111 , ') τ, , 
τΟν άνδρα, δv άπλώς μνημονεύει ό Δημήτριος Χοiματιανός, άρχιεπίσκοπος 

'Άχρίδος, α' 'Ιουστινιανfjς καl πάσης Βουλγαρίας, ώς έν ένεργεί~ ΕπίσΚοπον 

--------

1
) 'Ev 6.ναγραφα~ς μετονομασfl-έντων τόπων ή Βελλ?χ ταύτίζεται πρΟς τfιν Φωτι

κήv· iδ€: π. χ. Tlt. L. J?1'. Tafel, Constantinus Porpl1γι·ogennitus de provinciis 
regni bγzantini. ·Εν Τυβίγγη 1847, σελ. 21 (δποu Πεl.J.ii (?)=Βελλά, [!Ιρβλ. Hierocl1:s 
s,Ynecdeιηus, rec. Α. BuΓckhardt, σελ. 69, 122,:, Γ. Α. Ράλλη- -ΛΙ. Ποτλij, Σύνταγμα 

τών θείων καl ιερών κανόνων, τόμ. ΕΌ 'Εν Ά-&ήναις 1855, σελ. 4.96 Σπ. Π Λάμπgοv, 
cΝέος ~Ελληνομνήμων:t-, τόμ. ΙΕ' (1922), σελ. 406 ( Α. Burclchardt, 'Ένfl-' 6.νωτέρω, 
σελ. 6g,37n), δπου Φωτιστικη = Φωτική. G. Partlιey, Hieroclis S,Ynecdeιnus, σελ 
318, 121 (δπου Πέυ.α=Βελλα). 

•Εν 1'[ί πρσ.γματείq ταύτη 8ννοείtαι πάντοτ-ε ή 'Ηπειρωτική Rε?.λά. τοϋτο κρίνω 

&ναγκαϊον Iδιαιτέρως νι! Εξάρω, κα-6·' Οσον έχομεν καί 8πισκοπi]ν Βελiiς ύπαγομέγην 
ταίς :'\ έαις Πάτραις τfις '~λλάδος, 6.ναφερομένηy δ' Εν τfl τάξει πρωτοκα-6-εδρ(ας 
τοlί 'Α-Ι}ηνα'ίκοίι Κ(ί)δικος 1371, 11τις προέρχεται έκ τών χρόνων του Μανουήλ Κομνη

νοϋ (rδέ Η. Gelzeτ, Ungeducl{te und ung,enίigend YBΓi::iffentlichte Texte dω· 
Notitiae episcopatuutn [=ΠΙ Abt deι· Abl1andi. deι- philosoplιisch phi!o1o
gisclH~n CJasse deι- Ba}reι-. Λl{adeιnie der \Vissenclιaften, Bd ΧΧΙ, 1897 -1901] 
σελ. 585,17). ΒεΙ.ιλ)a καί χωρίον των Καλαβρύι:ων έν τψ dλ!οτε δήμφ Φεl.λόης (Πιιβλ. 

Π. Α. ΚομvηvοϊJ, Λακωνικά, Εν 'Αβ-ήναις 1896, σελ.191)_ σuνοικισfi-έν, κατd τας παρα· 
δό~εις παρ. άποίκων, 'έκ της Ήπειρωτικfjς ΒGλλας καl σuχνι! μνημονευόμενον κατ α 
τot'J,. τελευταίουc αί&ναc (tδε π. 't. Pieτ' Antn1M:n Paca1:co

1 
Breve desι:n-izzione 

COΓ~gt;afica dei Pelop~n~1eso ο;· Mω·ea, έν Uενετίq, Sκδ. 1704, σελ. 123). 
2

) ΠαρCι ΆΙ. Lequ1:en (Oι·jens Chι·istianus: τόμ. Β', έν Παρισίοις 1740, σελ. 
144) κείται ό 1\fανουηJ. Βεί.λiiς καi διi έπί τfi βάσει τοϋ κατωτέρω μνημονευομέ\'Ου 
'Jημειώμαως του οlκουμενικοίί πατριάρχου Γερμανοί! ll'. Παρά Wiltscl~ (Handbncl1 
<ler kircllljchen Geographie und Statistik, έν Βερολίνφ 1846, τόμ. Α' σελ. 124, 
τόμ. Β' σελ. 353) Ελλείπει ό Λfανουι}λ ΒεJ.λiiς· ο-δτος άναγράφεται παρ α Π. Άιραβαιιτιvψ], 
Χρονογραφία τής 'Ηπείρου, τόμ. Β', έν Α-θήναις 1857, σελ. 30, έκ πηγfις μη μνημο· 

νευομένης καi δη τψ 1233. -llερi τής Εκκλησιαστικijς ιστορίας Βελλάς κατd τούς 

τελευι:αίοuς μάλιστα αί&νας ίδΕ 8π' έσχάτων τΟ σημείωμα τοϋ Σπ. Π. Λάμπρου, "Eνif' 

-άνωt"έρω, τόμ. ΙΔ' (1917..:....20) σελ. 408. 
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Βελλάς, 1
) μαν'θ-άνομεν κατ' έξοχην έκ τών καταλοίπων τοϋ σοφοίί κal &ξίου 

"Ιωάννου~ Απσχαύκοί•, Μητροπολίτου Ναυπάκτου. 'Έχει rjδη Exδoflfj 2) Επι

στολ11, δι' ή ς δ Ίωάννης Άπόκαυκος μετά τιμης καΙ. φιλικότητος καδιστq: είς 

τΟν Δημήτριον ΧωματιανΟν γνωστόν, Οτι o'l μΕν περl αύτΟν έπίσκοποι, οί 

dποτελοϋντες τf]ν σύνοδοΥ τfjς Ι\·Ιητ-ροπόλεως Ναυπάκτου, Εξέλεξαν, αύτΟς 

Ώέ, δ προκαθήμενος τΥjς καδ' Ολο~ Μητροπόλεως Ναυπάκτου, ένέκρινε τΟν 
Μανουηλ Μάκρόν, τέως χαρτοφύλακα 'Αχρίδος, &ς έπίσκοπον Βελλd;, και 
·κατ& τdς συνη&είας Εξαιτείται, Οπως ό Δημήτριος ΧωματιανΟς &ποδεχflfί 

·τΟ γεvόμενον καΙ. χεΙραφετήση τ(ηι Εκλεγέντα τfις Εν 'Αχρίδι ύπηρεσίας. ~Η 
βραχεία μέv, άλλ& τι.iς σχέσεις ~Ιωάννου Άποκαύκου καl Δημητρίου Χωj;.α· 

τιαvοϋ Επαρκώς χαρακτηρίζουσα έπιστολη Επανεκδίδεται ένταϋ8α καl δ1) 

μετd νέαν άνtιβοληv πρΟς τΟν κώδικα τοϋ 'Ισαdκ Μεσοποταμίτου, 3) έν 
φ καl μόνφ αίJτη, κατ& τα μέχρι τοίίδε γνωστά, παραδέδοται: 

{Ίωάvvου • Αποκαύκου] πeος τοv Βουλγαeίας 
(Φuλ 54α) 

Τ •Όρα κάν τούτφ, μακαριώτατε 4 / δέΙJποτα, τό πρΟς τήJι αfιν μεγάλφ· 
δ.yιωσύvην τιμηrικΟν κal έμοϋ, τοϋ σοϋ 1tι!αυπάκτου ποτέ, καί τής ύπ~ έμε 

-άγίας έν Χριστψ άδελφότητος· τijς γdρ ύφ' 1jμό.ς άγιωτάτης έπιοκοπ1jς Βελfiς 

χηρευσάαης κat ψήφου προβάσης, εμν1jα{}ησαJΙ εν ι:αύτn του fJεοφιλεστάτοv 

1
) Ι. Β. Pitra, Analecta sacJ'a et classica sρίciiegio so1esιnensi, τόμ. Ζ' 

<=Ju1·is ecc!esiastici GΓaccoruιn seJecta J)aralipoωena). 'Εν Παρισίοις 1891, σελ. 
366-367. 

2
) ΎπΟ Α. Παπαδο:rιούλοv Περσμέως, rι Συμβολ1i είς τήν ιστορίαν της άρχι

:επισκοπης Άχρίδος" έν τψ πανηγuρικψ τόμφ πρΟς τψtiν τοU, Ακαδημα'ίκοϋ καΙ. καftη-

, -γητοίi Β. Ν. Λαμά,.·σκη (=Sbω·nil{ Statej Posyjaiδenn:yclι LaJllanslcoΙHn). Μέοοc 
Α'. 'Εν Πετρουπόλει1ΩΟ7, σελ. 227-250. άριΟ. 4 (0ελ. 2:1ί-Si. -Πρβλ. Jιfattlιia.~· 
i.Vellnlωfer, JolΙannes Apol{aukos, Mctωμolit von l\'aupal{tos in Aetoiien (c. 
1155 -·1~33). Sein Leben und seine SteJlnng· iω Despotπte yon Eμit·us unte1· 
Miclιael Donlωs und Theodω·os Kωnnenos. 0\·1ίίnclιenel' Disset·tation). }----,ι~eisin~· 
1913, σελ. 35. Π. Κ. Πολάκης έν τfi rcΝέα Σιών», τόμ. ΙΗ' (1923) σελ. 462. 

3
) Νοητέος ό iκ τi'jς μονijς Σινά εtς τ-ήν dλλοτε Δημοσίαv Αύτοκρατορι1ο}1' λεγο

·μένην Βιβλιο-6ήκην της Πετρουπόλεως διd του Πορφυρίου Οi'ισπένσr.η περιελ1Jιhν 
κώδιξ GΓaecus 250. Τοϋ σπουδαίου τούτου κώδικας tJέλομεν ciλλοχοϋ δημοσιεύσει 
διεξοδικήν περιγραφήν. Έπι τοϋ παρόντος tδε τήν περιγραφ-ήν τοίι V. G. Vasiljevskij 
έν τψ Δ' παραρτήματι τής 'Επετηρίδας της Δημοσίας ΑUτοκρατορικfις Βι~λιο-&ήκη.; 
της Πει:ροuπόλεως διιi τΟ ετος 188Η. 'Εν ιιετρουπόλει lSt-;5. 

•) ΙΙερl. τοίί 1\Ιακαριώτατος Εν τft χρήπει του i3ρόνοu 'Αχρίδος έπt ΔημητρίΟlΙ 
ΧωμάηανοU tδΕ Η. Gelzω·, Der Patι·iarclιat yon Aclιrida. Gesclιichte ·und 
υrkunden. f =Des ΧΧ. Bandes deι· Abl1andlungen dω· μllilologiscl1-lιistc" 
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που χαρτοφύλακας κίιρ J.Wανου·fιλ τοϋ ... ?VΙακροV. 1) Kat ήμF.~; μέJ•, τιμώντες οϋτω.· 

τΟν μέγαγ Βουλγαρίας καt μεγαλύνοντες, τi}ν ψijφvv έπ' αύτφ έξηνέγκαμεν., 

ή δk σfι μεγαλε.ι.ότης, 2) οlμαι, ώς άποδέξεται τΟ γενόμενο'' καl τής lδίας

d.-τολύσει τΟν ψηφισ{}έντα χειρός, εVκλειαν οlκείαν λογιασμένη την τοϋ ύπΟ. 

οΞ προκοπ1}ν, ότι καt μεγαλειότης πατέρων ή τών υίών εύδοκίμησις. Χαeί-

ζου ταίς έκκλησίαις τοίι ΘεοV καl ήμίν πολυχρό1ιισς. 

Έξ ανεκδότων δΕ μέχρι τοίίδε καταλοίπων τοϋ 'Ιωάννου Άποκαύκο1Υ 

καΙ δη έκ μιας έπιστολfjς τούτου πρΟς άνόJνυμον μητροπολίτην Λαρίσσ·ης: 

καl έκ συνοδικοU γράμματος τοϋ 'Ιωάννου 'Απο>ιαύκου ώς Μητροπολίτου· 

Ναύπάκτου καl τών περl αϋτΟν κληρικών καΙ. άρχόνταιν, &τινα γνωρίζω. 

Εκ τοϋ κώδικας τοϋ Ίσαακ 1\ιΙεσοποταμίτου, !!) έν φ έκείνη μ8ν κατέχει τα 

φύλλα 48α -48β, τοϋτο δε τa φύλλα 4Sβ- 49β, μαν!Ιάvομεν εvδια

φερούσας ε1δήσεις περi τοϋ Λέοντος (μετa ταϋτα Μανουljλ) Μακροίί πρί'>. 

τοϊ: προβιβασμοϋ αUτοϋ εlς τΟ &ρχιερατικΟν &ξίωμα. ΤΟ προμνημονευ{tf:ν 

J'isclιen C1asse deι· Kδnig-I. S3.cJιsiscJιen Gesellsclιaft deιo \Vissenschaften Ν0 Υ]_' 

'Εν Λειψίg. 1902, σελ.- 17,181. 
1) Ό Α. Παπαδόπουλος Κεραμεύςt "Εν&' άνωτέρω, σελ. 228, έξέλαβεν ένταϋ-6α τό. 

Μακροϋ γενικi}ν Εξ όνομαστικ-fις llfακρijς. 'Εν τούτοις δ &νi]ρ έν τοϊς κειμένοις, έv

οίς οί"iτος &ναφέρεται καi περί ών γί,εται κατωτέρω λόγος, έπωνυμείται πάντοτε 

Jιfακρός. 'Επώνυμον ΜακQός π.χ. π-αρi.t Fr. Tτiπcltaa, S~yJlabus gι·aecarιnn 

τnembΓanarum (έν Νεαπόλει 1865) σελ 468 (τ φ 1269!, llfilclosich-ΛHiller, Acta εt 
Dip]oιnata, τόμ. Δ' σελ. 270 (ι:ψ 1283), 280 (τψ 1387), L. Petit-B. Iiorablev~ Actes 
1!e C11ilanι1ar ( -Actes de l' Athos V, παράρτημα Α' τοίί ΙΘ' τόμου τ&ν αVizan

tiskij Vreιnenni];;:,), Ίi:ν Πετρουπόλει 1915, σελ. 95 κ. έ. στίχ. 179,248,316,325.339.342· 
(περi τΟ 1318), .Λf. flogel- V. Gaτdtltauseπ, !Jie gι·ieclιischen ScliΓeiber des .Mit
telalters und dc1• Renaissance (έν Λειψίq. 1909) σελ~ 81 (Γεώργιος 1\lακρός, ~ιβλιο
γράφος !Δ' αrώνος, φιλοποvήσας επi μέρους τΟν κωδ Laur. 6,2, tωn. Ι. 85), Min
σarelli. Gι·aeci codices apnd Nanios Patι-icios Venetos asservati (Bononiae-
1784) σελ. 475. 'Επί μολυβδοβούλλοu δημοσιευ{tέ·ντος ύπ6 Κ. 111. Κωνστανοοπούλου 
έν JouΓnal inteι·nωional d' al'clιέiologie nuιnisιnatique, τόμ. Θ' (1906) σελ. 140· 
ύ.ρι-&. 662α, άναγνωσtέον πιft-ανώς Θεοδώρου [τ~οϋ .Λfiακ]ροϋ (&.ντί: llf[ικ]ροϋ). Θεόδω
ι_ιος ό 111ακρ0ς πρωτοσπαtίάριος καi στρατηγ6ς "ΕλλC.ι_δος εϊναι γνωσt-iς έκ μολuβδο

βούλλου τοU Ι', Jttft-αν&ς, αlώ-vος. παρα G. Sehlumbergeτ, Sigillogι-aphie d(~ 

l'Etηpire byzantin 1έν Παριοίοις 1884) σελ. 166 (πρβλ. καί σελ. 675, Οποu τό έπώ

>·uι.ιον τονίζεται λίαν 6.πι1Jrί.νως: .Μάκρος· ό τύπος οi.'iτος είναι γνωστΟς όπωσδήποτε 

r.:α'ι. έκ παπί,ρων καί τού Δ' αίf"Ονος μ. Χ., πρβλ. F'J·. Preisigke, Naιnenbuch, Hei· 
ιJe!beι·g 1922, σελ. 203). ΈV Άγίφ 'Όρει μονή τοίί .. Μακροϋ (tδε π. χ. L, Pelit-BL 
[(oψablev, "Εν-δ· &.νωτ-έρω, σελ. 614). 'b:ν Χι' φ τοπωνυμίιιι ooV Μακροϋ καl ο{ Jl:loκρol 
(Πρ(iλ. Γ. Ζολώτα, "Ιστορία τής Χίου, τόμ. Α', έν Άft-ήvαις 1821-23, Μέρος Α' σελ. 
583,98,380,455 κ.έ., ~Ιέρος Β', σελ. 151). 

2
) Πρβλ~ Η Gelzω~ "Eν'fi' &.νωτέρω, σελ. 18. 

8
) Πρβλ. Υ. G. Vasi[J'evsleij, "Ι:ι.;ν-6·' άvωτέρω. σελ. 14. 

fl 

ι 
.\. ,;\ 

I 

1 

I 

Χ. Βέη-Λέων-Μωοui]λ .Μακ.ρός- Καλοσπίτης-Χρυσ~βέργης 125 

-σuvοδικΟν γράμμα, Εν ψ ό Λέων Μακρός προβαίνει καΙ. είς μερι-...cηv βιο

Ύράψησιν τοϋ 'ίδίου αύτοϋ προσώπου, τολμώ νιΥ. χαρακτηρίσω ώς πολύ η
μοv μνημείο\•, παρέχον είς ήμdς έξαίρετα στοιχεία πρΟς &ναπαράστασιν τοί1 

:.χοινωνικοϋ βίου Εν τfi κυρίως Έλλάδι κατα τΟν IBI καl ΙΓ' αLώνα. 'Εν 

τίρ κώδικι τοϋ 'Ισαιl:κ Μεσοποταμίτου φέρει τΟ συνοδικΟν γράμμα έπl 
-~εφαλης rfιν χρονολογίαv «Μην{, ίοvνίφ ίνδικτιώγος ιε '». "'Εχομεν λοιπΟν 

καi ένταίiflα τΟ. έν rc"ρ καflημερινψ βίφ τών Βυζαντινών σύνη-&ες φαινό-
11-ενον, χα&' δ κυρίως η δήλωσις τijς ίνδικτιώνος, οίιχl τοϋ άπΟ δεμελιώσεως 
"'όσμου λογιζομένου δ τους, -&εωρείται ώς τΟ και:' Εξοχfιν μέσον χρονολόγήσεως 
tών γραμμάτων. 1) cΟπωσδήποτε κατέχομεν άσφαλείς ένδείξεις, Οπως όρί
,σωμεν τΟ &.πΟ Χριστοϋ γεννfjσεως έτος, τΟ συμπίπτον πρΟς τfιν ιε' ίνδι
κτιώνα, κα&' ην συνετάχ8η τΟ περi ol5 ό λόγος συνοδικΟν γράμμα. 'Επειδi! 
τσϋrο, ώς έκ τοϋ κειμένου αίιrοϋ Εξάγεται, €ξετέ&η μετd την ύπΟ τών 
-Λατίνων κατάληψιν τ~ς Κωνσταντινουπόλεως, πρέπsι να προσγραφfi ε'ίς 
τΟ Ετος 1212, μf}να 'Ιούνιον. Διότι τΟ Εtσς τοίίtο είναι τΟ πρώτον μετΟ: 
την lίλωσιν τiϊς Κωνσταντινουπόλεως ύπΟ των Λατίνων τΟ συμπίπτον πρΟς 
ΙΕ" ίνδικτιώνα. Και ήδύνατσ μέν τις vd ύπο-Βέσυ, Οτι τΟ συνοδικΟν γράμμα 
τσϋ 'Ιωάννου Άποκαύκου έξSτέ-&η κατα. 'Ιούvιον τοϋ 1227, Οπερ ε1ναι τΟ 
μετd: τ-}]ν κατάληψιν της Κωνσταντινουπόλεως ύπΟ τών Λατίνων δεύτερον 
-Έτος τΟ συμπίπτον πρΟς τi)ν ΙΕ' ίνδικτιώνα και συνάμα πρΟς την χρονικi)ν 
-έκείvην περίοδον, καθ' ην ό Ίωάννης 'Απόκαυκος προLστατο τfiς Μητρο-
πόλεως Ναυπάκτου, άλλα πρΟς την τοιαύτην χρονικηv άναyωγήν τοϋ συν
οδικοϋ γράμματος άvτίκεινται έσωτερικοl λόγοι, περl ών γίνεται κατωτέρω 
λόγος χ σελ. 138 ). την δ' έπιστολljν προς tον άνώνυμον μητροπολ(την 
.Λαρίσσης, έν fi Ύίνεται πάλιν λόγος περl τοϋ Λέοντος Μακροϋ, άπηύ8υ
νεν ό ~Ιωάννης Ναυπάκτου προφανώς βραχU πρΟ τfjς συντάξεως τοϋ σχετικοϋ 
συvοδικοϋ γράμματος (μετa τljν 4ην Ίουν(ου 1212. Πρβλ. κατωτέρω, 
σελ. 136). 

Μετ α τΟν χρονολογικΟν τοϋτον κα-8ορισμ0ν τών πηγών, άς παρακο _ 

-~οuδήσωμεν τας τύχας τοίί Λέοντος :Μ:ακροϋ, συμφώνως μάλιστα πρΟς τdς 
έv εφ σχε"tικφ συνοδικψ γράμμα τι tοϋ ~Ιωάννου 'Αποκαύκου καl τών περι 
αUτΟν κληρικών και &ρχόντων περιεχσμένας α:iJτοβιογραφικ&ς δηλώσεις τοϋ 
dνδρός. Ό Λέων Μακρος ομολογεί ώς παψfδα αuτοϋ τδν Χρυσ6ν. Βεβαfως 
-τΟ πόλισμα τοίίτο, Εν τψ συνοδικψ γράμματι τοϋ 'Ιωάννου "Αποκαύκου 

1
) Π~βλ .. επ'έσχ.άτω~ Paul ll:laas, Grieclιische I>aliiogτaphie [=Gercke- Noι·

-den, 1Eωle1~ung 111 dιe Altertumsι\'issenschaft Ι. 9.3 Aυfl.}. "Εν Λειψίq. 1924, 
-σελ. 7'-l, παραγρ. 11. 

iί. 
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άρσzνικctlς φερόμενον καl γραφόμενον, ώς d.νωτέρω γράφεται, δΕν Εχει tt 

τΟ κοινΌν πρΟς τΟ εν τfι Εύρuτανί~, Εν τψ ϋ.λλοτε δήμφ 'Αyραίων, κείμε

νον χ.ωρίον Χρύσου, άλλα ταϋτιστέον πρΟς τΟ παρα τοUς Δελφοiις καl σήμε
ρον άν-θηρΟν καl Εκ τfΊς δημώδους ήμών ποιήσεως 1) περιώνυμον Χρυσό._ 

Τοϋτο, ίδρυμένον κατό ηΊν άρχαίαν [(ρίσ(σ)αν η Πύ(ι)gραν 2
) (παρετυμο

λογικώς 3) εκ τοϋ Κρίσσα t Χρυσός= Χρυσό) 4) Εσχε καl κατα τοUς μέσους_ 

αϊώνας &κμ)lν τινα, φαίνεται διαρκώς κατφκημένον καl άναφέρεται καl ώς 

Επισκοπή. 11) Καl περισω-θέ\'tα μνημεία 6) μαρτυροϋσι περl τijς κατd την μεσο

χρό-νιον περίοδον σχετικής άκμfjς τοU ΧρυσοU καl τfjς περl αUτό χώρης, Εν 

. μεγιiλn ακτίνι λαμβανομένης. Ή δε έκ τι;; ν χρόνων Λέοντnς Γ' (7 l 6-7 41} 

προερχομένη &vαγραφη έπισκοπώv1 ή περισωitείσα έν τψ Παρισι,·ψ κώ()ικι 

Reg. 1557 Α &ναφέρει καt Επισκοπή ν: Άμπισύρας= Άνιικύρας. 1) cO Και-

σu.ρείuς- • Αρέ&ας, βραχiι μετ& 'Απρίλιον τοU 932, εLς ΛουκιαvοU νεκρικι'~ν 

διάλογον Κράτητος καt Διογένους &ναφέρει: «Ή δf: !Ωρρα δρας ΟξV κατά 

τ?]ν Φωκίδα, όπου νV~ τΟ Χρυσόν φασιν». 8) Έν &ναγραφαίς δΕ τών πόλι:ων 
Δ I. ' , - Χ ' , «δσαι μεrωνομι(σ3ησαν ές ϋστερον» ψέρεται: {< ε.φοι, το νυν ρυσος και-

Σ6λων ') [=Σάλωνα ή 'Ά μφισσα,] (κατ' <'iλλην γραφiιν Χρυσοσ6λω>•. 10
): 

Έν τψ διεξοδικiρ βίcρ τοϋ όσίου Λουκά «τοϋ έν eΕλλάδι κειμένου» (περι 

!) Πρ~λ. π. Χ· τιi q.σματιt της 1\'lαρίας ΠεΨι::αγΗότισσας. 

2} ΊδΕ τό άρftρον τ;οϊι Γies/ce έν Pauly- TVissowa-Πroll, Real-Encyklopiίdie dcr
lrlassiscllen Λltel·tun1S\Yissenschaft. Τόμ. κβ', σελ. 1887. 

s) 1 !vtJλ. έπ' έσχιiτων Λέκα 'Αρβωιίτη [=Α. Πάιtλrι], Κούφια καρύδια. 'Εν Λιβερ

ποi.ιλ 1915, σελ. 38i. 
4) Πολλάκις γράφεtαι Χριοσδv (Πρβλ. π.χ. ~τατισηκή τiiς 'ελλάδος. Πλη{}u

σ Oc 1!;79. Εν 'Αθήναις 1881. Μέρος Γ', σελ. 134, άρι&. 3828, σελ. 183). 
μa} Περί niς έκκλησιαστικi'jς ίστορίας ΧρυσοU πραγμι~τεύομαι διεξοδικόJς Εν δημο-

σιtu{)ησομένυ μελέττι περί τ<i)ν Χρισtιανικ6)ν Δελψό)ν. . . , ~ 
6) ΙΙ~ιβλ. π. χ. Η . .~..Υ Ulτ-iclιt Reisen und 1<-'oι·schungen 111 Gneclieniancl. Εν 

Βρέμυ 1840-18lii..\. Μέρος Α', σελ. 10.16 κ. έ. Μέρος Η'. σελ 307 
7) Η. Cel;::.e1• ?>v τϊΊ «~eiιscl1τift fίiΓ wissenschaftlicl1e Tl1eologie» τόμ. ΔΕ' 

(1892 σ>λ. 422,435 
s) 11. Rabe., Scho1iR in IΛω·annJn. Έν Λ.ειψ!q: 190_6 σελ 262. Πβλ. Σ "Β. Που

, Ό Καισn.ρεi.ας Άρέ{)ιις καί τό εργον αύτοi•, Εν Ά6ηναις 1913, σελ. 60 uποσ. 7. 
γεα, . n'1J Μ Π ;,- )'' 

η Τ!ι. L. ]?ψ, Ta.fel, "l~vfl' U.νωτFρω, σελ 21. Γ. Α .cαr .. η και rH .η 1 _uvταγ;ια 
τών tlειων καί ίεuόΗι κανόνων το μ. Ε'. 'Εν , Αi}ήναις 1855, σελ. 496. Σπ. Π Λαμ-
πρου, «Νέος. Ελλ~νομνήμων., 'τόμ: Ic;-. (1~122) σελ. 406. Πρβλ. G. Partlωy, "Εν{}' 
ανωτέρω, σελ. 313,50. 

JO) ]εροκλέους, ΣΙΙνέκδημος, εκδοσις Buι-clrlιardt, σε,λ. 64:~?· Πρβ,λ. καί ~όν ύ;τ' 

ιlρι{). 39 (Φ. 279α-2δlι1) κώδικα τfις σιιλλογής Πολλανη (ιδε Σπ. Π. Λα!~π~ου, 

"Νέον Έλλψ:ομνήμΩνΦ τόμ 17', 1909, σελ. 487) Πρβλ. και Νικου ~· Βέη1 Beιtι·age
ZUl' Kirc11\iclιen Geogι·aplιie Gl·ieclιen!anιis iιn l\iΙttelalteι· und ΙΠ der neneren 
Zeit [8 Α aus ~Oriens Chι·istianιιsι Ν S. Bd. lV]. Ί~ν Λειψιq: 1915, σελ. 2Ό9._ I 

ι 
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τα 946-- ~) 1
) &ναφέρεται πλέον η clπαξ τΟ Χρι·σόν: «o'L ... τοϋ -3είου Λουκά 

πρόγuνοι [ rdς συνεχείς Εφόδους τών έκ της ., Αγαρ ού φορητΟ:ς είναι νομί

σαντες Εξ Αlγίνηc J κατ α η) ν της Φωκίδος ε'ίτ' σΟν τοϋ Χρυσού μεταβάv
τες Επαρχίαν ... τGς της παροικίας σκηνdς έπήξαντο», «μοναχός τις εUνοϋ
χος, τflς μεν τών Παφλαγόνων όρμώμεvος χώρας, Κοσμάς h8 καλούμενος 

_ καl ~ρΟς 'Ιταλίαv τt)ν πορείαν ποιούμενος, ώς ηδη τα τοϋ Χρυσού κuτεί
ληφε μέρη ... ». 

2
) Συμφώνως πρΟς τΟ πρώrον τώv &~ωτέρω χω~ ίων τΟ 

Ονομα τοϋ Χρυσού ύπέστη κατα τοUς μέσους αιωνας επεκτασιν, καταστCιν 
καl Ονομα έπαρχίας Ολης. Εκ δε της 'ιστορίας τf)ς Νορμανδικfiς Επιδρο
μής κατα τΟ ετος 1147 είναι γνωστόν, Οτι ή κατα τΟ ΧvυσΟν χώρα κατε
λήφ-3η όπΟ τώv Νορμανδικά'>ν Εκείνων αποσπασμάτων, Οσα δ στόλο; &πεD 
βίβασεν είς τα παράλια τοU Κοριν&;_ακοίί κόλπου δια τdς παραιτέρω επι
χειρήσεις. 3) 

'Εν Χρυσψ, έν τfi πατρίδι αύτοϋ, δ Λέων Μακρός ώς παιδίοv 1 niJς 
ήλικίας έτι έχων άrέλειαν», έφοί~ησε χάριν σπουδής παριi μαtστωρι 1 ητοι 
διδασκάλψ1 β;βαίως τώv πρώτων λεγομένων γραμμάτων. 'ΑλΛ' ό διδάσκα
λος Εφέρετο τραχlις «διd: τd: μαfJήματα"t πρΟς τΟν νεαρόν Λέοντα Μακρόν, 
δια τοίίτο ούτος .έφυγεν έκ της πατρίδος, ήλ{}εv είς Κόριν&ον καt προσ
φκειώ&η ηφ άρχιεπισκόπφ έκείιιφ τφ Χρυσοβεργη ... και fιν ύπ' έκείνον 
ταηόμεvος και ύπηρειών έv τοίς γρrιμμασι». 'Αλλ' Εν Κορίvdφ ύπηρχε τότε 
κληρικός τις τής Μητροπόλεως, cΑγιοαγαι':Ητης καλούμενος, πρωτοαναγ\·ό)στης 
(«του τώv άναγνωστών lξάgχωv χοροϋ» ). f:yyαμuς καi πα τη ρ itυγατρός Ονό
ματι Εlρ1lνης. ~σ Ά yιοαyιιtlίτης, &vi1ιι έ.ιτιτήδειuς, πσνηρΟς και καιροσκόπος, 
διενοή&η, Οτι δ νεαρός Λ~ωv J\ίακρΟς fιδύvατο να εi.vαι ό dvμόζων σι)ζυγος 
διd τfιν -θυγατέρα αύτοϋ Είρήνην, τοσούrφ μdλλον, κα3-' Οσον ούτος, λόγφ 
της εUσωμίας, καλλιγραφίας καi τών λοιπών αUτοϋ προτεvημάτων, κατα 
κοινt)ν γνό>μην έπιστεύεtο, Οτι άvδρούμενος ύπΟ πολλ<lς Επόψεις η11ελε προ
κCψει, Δι~ Ο δ Κορίνθ-ιος }~ληριχΟς με6Ί}.θεv dπι(tην κιχί ύnεποιήσατο τΟν 
νεαρόν) ύπεξούσιην, κι:ιt εν Κορίν-3φ άπροvόητον Λέοντα Μι1κρόv, δ όποίος 

1
) 'Η παρά. των Βολλα'\'διστό>ν (Bibliotheca liagiogΓaρlιica GI·aeca, έκδ. β'~ εν 

Ι3ρυξέλλαις 1909, σελ, 139) παραδεδεγμένη χρονοί ογία. 
2
) ΓεωργιΌυ Π. Κρέμου, Προσκυ,•ητάριον της Sv τij Φωκίδι μονης τοίi όσίου Λουκα 

τούπiκλην 2:τειριώτο1•, τομ. Α', εν 'Α{}ήναις 1-,74, σελ."26,.'"ι3 (πρf:Ιλ. σελ. κς" 1 μ', μη'. 
νεΊ έπιση:: σελ. 132, 167 κ.f.) 

8
) Ίδε Ε. Caspω·, Rogeι· !Ι (1101-1154) und die Grίindnng· dω·nω·ιηannisc11-

sizilisctιen l\ionπrcJΊie Innsbruck 1904, σελ. 381. F. Chalandon., Les J ·oιηnenes. 
Jenn Π Cωnnene (1143-1180. Εν ! !αρισiοις 1912. σελ. ::!19 κι.ιι τ«ς αί'ιrόtlι &.,·α 
γραφομένας πηγΟ.ς {:cροσθ"ετέα καί fι ιιΣίιvοψις Χρονικη • παρό. Κ. Ν. Σά1Jα. Με
σαιωνική Ειβλ.ιο{}ήκη τόμ, Ζ', σελ. 228). 
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πλαvηΒ·εlς οϋτως &συνειδ1lτως εγραψε καt σιγνογραφικΟν γράμμα «ώς δ1jf}εv 

-έπl γαμικψ συναλλάγματι» μετα τfjς Ειρήνης, της flυγατρΟς τοϋ cΑγιοαγα

{}ίτου. 'Αλλ' έν τούτοις τΟ πρdγμα Εγένετο γνωστόν είς τΟν πατέρα καl 

τοiις συγγενείς τοϋ Λέοντος Μακροϋ~ οί &τοίοι έv πρώτοις εϊ,\Jόντες ε~ς 

Κόριν-&ον &π1lγαγον κρυφίως είς ΧρυσΟν τΟν νεαρΟν ήπατημένον, βρα

-δύtερον δΕ κοινfi μετ' αUτσϋ μετέβησαν είς Κωνσταντινούπολιν καl παρα 

τοϋ τότε οίκουμενικοϋ πατριάρχου Γεωργίuυ τοϋ Ξιφιλίνου ελαβοv γράμμα 

πρΟς τΟν άρχιεπίσκοπον Κορίν{}ου, διs of.i διι)tάσσετο ή άκυρότης τοϋ 

γαμικοϋ συναλλάγματος ώς καl ή κανονικη τιμωρία του eΑγιοαγαfiίτου καl 

τοϋ ταβελλίωνος, τοϋ παρα τΟ:ς νομίμους προϋπο\tέσεις συντάξαντος τΟ 

γαμικΟν συνάλλαγμα. Τοϋτο κατα πατριαρχικην άπόφασιv Εκηρύχ8η Ciκυ

-ρον, διότι κατά τη1' σύναψιν αύτοϋ δ γαμβρός~ ό Δέων Μακρός, iiτo παι-

-δίον άωρον καl ίιπεξούσιον, πριΧγμα, ώς γνωστόν, καl κωλ-rον τfιν νόμιμοv 

~ύναψιν γάμου καl την διάλυσιν συναφθέντος γάμου Επιτρέπον. Κατ& τα 

€πικρατοϋvτα παρ& τοίς Βuζαντινοίς, άλλιi καl τοίς άμέσοις Επιγόνοις αύτών, 

νόμιμος ήλικία γάμου Εθεωρείτο δι& μΕν τα άρρενα τΟ δέκατον τέταρτον Ετος 

.συμπεπληρωμένον, δια δΕ τα 8ήλεα τΟ δωδέκατον Ετο; Επίσης συμπεπληρω

-μένον, άν καl Εν ταίς σχετικαίς πηγαίς ί1πάρχει διαφωνία τις, 1) τούλάχιστον 

-κατd τΟ φαινόμενον, περl της πρΟς νόμιμον καl Εγκυρον γάμον &:παιτου-

·μένης fιλικίας καl η παράβασις τών Εκκλησιαστικών καl πολιτικών διατά

...ξε<•)ν ώς πρbς την ήλικίαν τών είς γάμοv συναπτομένων προσώπω\' φαίνε

ται συχvη καl δή κατ& τοiις τελευταίους πρΟ τfίς eΑλώσεως χρόνους. 2) 

Κατ& τα άνωτέρω, δτε Λέων ό ΜακρΟς Εστερξε παραπλανηδεlς τΟ μετα 

tαϋrα έπισήμως &κυρωδsν γαμικον συνάλλαγμα μεra τijς Ε1ρήνης Άγιο

-αγα8ίτου, fiτo ήλικίας κάτω τc'δν δεκατεσσάρων Ετών συμπεπληρωμέν·ων. 

J) Πρβλ. J. Zhishtnan, Das Eherecht deι· oι·ientalischen Kirche. 'Εν Βιέννη 

1864 σελ. 201 κ ε .. Giannino FerJ'ari1 Diritto ωatriinoniale secondo Ie Novelle 
-di Leone il Filusofo, έν τ'tl «Byzantinisc1le Zeitsciιrift)) τόμ. ΙΗ' (1909) σελ. 170 
κ. ·έ. Π. Κ. Πολάκης, 'Έ·νδ' 6.\•ωτέρω, σελ. 464 κ έ. 

2
) Πρβλ. Νίκου Α. Βέη, c:'Υπijρχε Jus priιnae noctis παριi Ευζαντίνοις;» έν τfi 

-•(BJrzantinische Zeitschrift» τόμ. ΚΑ' (1912) σελ. 169 κ. έ. Την &.νηβόtητ.α τονίζει 

ό 'lωάννης 'Λπόκαυκος κατ' έξοχ1\ν ώς αtτίαν διαζυγίου tδε π. χ. SophΨone Pitri
.ili3s, Jean Apolcaukos lettres et autres documen~s inθdits έν «Bulletin de l'In
stitut Archθologiqne Russe a Constantinople~ τόμ. ΙΔ' (1909) σελ. 17 [=85] Κ. έ. 

22 [=90], Α. Παπαδοπσύλου Κεραμέως, Ά'\•άλεκτα ίεροσολυμιτικfjς σταχυολογίας, τόμ. 

Δ', έν Ιlετρουπόλει 1897, σελ. 119, και κώδικα τοϋ Ίσαιiκ Μεσοποταμίτου, φvλ. 

24α-β, 25 α~β κ.λ. [=G. V. Vasiljevslcij, "Εν& άνωτέρω, σελ. 9j. Πρβλ. καi τήν 

διάrαξιν τοϊί πατριάρχου Άλεξίου παρα 'Ράυ.η-ΠοτJ.ij, "'Evfl'' άνωτέρω, τόμ. Ε', σελ. 

-32 κ. ε. καί τό Κυπριακόν γράμμα παρό. Σπ. Π. Λάμπρφ, «Νέος Έλληνομνήμων'"' 

·<όμ. !Ε' (1921) σελ. 156 κ. έ, άριit. 22, κλ. κλ. κλ. 
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Ό πατριάρχης Γεώργιος Ξιφιίιίvοc ό δ.,.,.ο-ιο 
~ . _, •• ς ήκύρωσε τΟ :ιταρα του,.., 

νομους γενόμενον γαμιχΟν συνάλλαγμα κατέσ ε , ~ ' 
&πο 13ης Σεπrεuβρίου 1191 ' 'Ι' , χ τον οικουμενικον δρ6νον 

• · • μεχρι ουνιου 1199 ') κ • " ι') λ, 
να δεχ{}ώμεν, Οτι ό Λέω" Μ , , , "' . αι αν ε ησωμεν 

, ακρος Ηαι πεντε ετη μετα τη'ν συ'νrαξ ν -
παρανομου γα - λλ , ι του 
~ ' μικου συvα αγματος προσ.έτρεξε μετα τώv ίδίωv ... 

εις τον πατριάρχη ν Γεώργιοv Ξιφ J _ , ά ... , , συγγεvων 
π ώτ ,_ - ... ι .ινον και οτι τουτο εγενετο κατά του ... 
ρ ου-:, μηνας της πατριαρχείας αύτοϋ καl αν , ... :. 

να δε {}.... 1 ~ ~ ' παντα ταυτα {}ελήσωμεν 
Χ ωμεν, κατ ουδενα τρόπον ε1δεν ό Λ' Μ , ' -, εων ακρος το φως - • , 

ρας προ rοϋ ~τους 1170. Το χρο 1 , _ ο rης ημε-
δ , νο .ογικον τουτο οριον ε! ναι &πα ~ 

τον ια τινα σημεία τijς περαιτέQω ήμών έκ-&έσ~ω,_ ραιτη-
Κ ' ' G :,. 

ατα την πατριαρχικl)ν διάταξιν δ eA ιο f}' ' -~ 
παρ~νομον γαμικον συνάλλαγμα ταβελλίων γέφ~; ι~η~ και ο σ~ντάξας το 
vι:rμον. Άλλ' οί περi τΟν Λέοντα Μ ' δ' ~ α~ισ ησαν προς σωφρο-

~ ακρον εν ηρχεσ&ησαν ε~ ' ~ ' .. 
οικουμενικοϋ πατριάρχου Γ ~ ,..... , ις τα υπο του 

εωργιου .:::.ιφιλινου δια ' ~ ,_Q e 
πεπραγμένα άλλ' ~ , , , , την uπουεσιν αυτών 

' εν σχεσει προς αυrην προσέτρεξαν , ~ λ 
Ό'tήρια καl κατ' ~ ' ~ , και εις Πb ιτικ(t δικα-

αποφασιν αυτων ελαβον παρ& τ ... cA , 
λες γράμμα δι' οί) .. , ου yιοαγα8ιτου άσφα~ 

, - ' ΟυtΌς, καιπερ ακων, τΟν Επιδιωχό ενον β ' ' 
Λεοντrι Μακρόν έκη'ρυσσεν ~, ,_α , μ γαμ ρον, τον 

' εr.ευuεροv παντος δεσμοίί e , 
{}υγαrέρα Ε!ρήνην. Α! φρονr'ιδ r - , , uποχρεωσεως προς rijν 

'ι' ε:. των περι τον Λε'ον '1 • ο 
{)υ τος δ ' " ' .... , τα Η ακροv οπωr:: ι ασφι;ι ~ων γραμματων άπαλJ,αyfi τελείω .. ' -
τοϋ Εν τfi παιδικfi αύτοϋ } , •· ς των παρακολουft·ημάτων 

L • παραπ .ανησει συνομολογη{}έντ , '!" 

βεβαίως εuλογοι· δι6τι ό Λ, Μ , ος γαμου η σαν 
rεραρχικα άξιώματα άτινα εε~ιcν., ακρος προ~ρί~ετο 'Ι;'υχΟν και δι' άνώτερα 

' - εγγαμον, κατ α τα παρ' e .. ~ λ 
καft-εστώτα, είναι α.~πρόσιτα Κ , δ' 'ζ ημιν εκκ ησιαστικα 
" . αι εν γvωρι ομεν μΕν τα κ -a-~ <! ... 

:εκκλησιαστικfίς σταδιοδρομίαc τοϋ Λ' Μ ... ~ c α εκαστον της 
- εοντος ακρου εν ο]οσ ' ~)λ' τ 

κατα Ίούνιον τοϋ 1212 "' δ'"'λ "' ' χερειq:, α' ουτος 
' οrε η ον οτι συνετάχltη το !]δη λλ ' 

μονευι'Ιεν συνοδικον γράμμα τοίi 'Ιω ' 'Α ' πο ακις μνη-
~)..,,..,, r'7, .. ··-~ -~-- , • _ UVVOU ΠΟΚαUΚΟU Καi tών πεΩJ rιf,τλ~ι 
--·••n.nXVJ ν ΛUι UΙ}ΧΟVτων είχε ' άξ' .. , "'- ~·~ ~~' 

, ' το ιωμα του εvτιμοιάrου δικαίου ' 
τοφυλακος τijς άγιωτάτης μητροπόλεως Δαοίσσης ~y π Ο ' ~·δ , και χαρ~ 
την καl δια λόγους, οί!; dγνοοϋμεν πα :Πεδ ~ ·~ι e ~ην ι ιοτητα ταύ
'Ιούνιον rοϋ 1212 έν Ναυπά , , , ~ ημc ο Λεων Μακρος καrι\ 

. κτφ, οποτε κατεπλευσεv Εκεί η Είρήνη eΑγιοαγα~ 

1) Ή 13η Σεπτεμβρίου 1191 ώς ή έ α π ' -
οlκουμενικΟν Πατριάρχην lξάγε • μ ρ. ροχει~ισεως του Γεωργίου Ξιφιλίνου εlς 
υ· , , , • ται εκ γραμμα τος εκδεδομέν ' Α 
.n_εραμεως, Αναλεκτα Ίεοοσο~υμιτικη- λ , , ου παρα · Παπαδοπούλου 

1 370 • .. • · ς σταχυο ογιαc. Τομ Β' 'Ε Π , 
σε·· κ. ε. (σχετικά πραγματεύο , _ , - , · · ν ετρnυπολει 1894 
S. lb 1 . μαι εν τι:ρ εκτυπουμε,•φ εργω . Β . . ' 
ιege esc ιreibUJψen nebst einer Einfίilι . . . . μου : jrzantiJηsche 

.(ies gτiechisclιen l\IittelaJters [-Τ ·t rung In die SigeJJeln·e und-Fω·schunA· 
" · 1 . - ex e und Forschunae11 , Β . . -
.ωJugnec nsclιe Plιilologie χι· 2.]) b ZUI ,yzantiiliscJι-
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-θίτου· fιτο αϋτη πολύσαρκος καl μελαψη τΟ πρόσωπον, ούχl δS πλέον νέα, 

διότι α'L τρίχες αύτfjς περl τοiις κροτάφους καθίσταντο η δη πολιαί. ~Εμφα

νισ&είσα η Είρήνη ςΑγιοαγα{}ίτου εν Ναυπάκτcρ Ενώπιον τοϋ Μητροπολί~ 

του, τοϋ ~Ιωάννου 'Αποκαύκου, Ελεγεν, Ο η νεαρc't οίiσα Εδέξατο εν Κορίν8φ 

«μ11ηστείας και lερολογίας εύχήν» μετc't τού Λέοντος Μακροϋ, και Ε\•όμιζε 

μέν, προσέ-Βετεν ή Είρήνη, Οτι ούtος 1i &πέ-θανεν ηδη 11 δωτρίβει Εν τfι 

~Ανατολ5 αδιd τΟν έκ τijς Λατινικής έπελεύσεως τοίς άν{}ρώποις έπιγενόμε

''01' σκεδασμδν και lf.J.λov Ι'iλλη και τοiις ποJ.λοiις άναδραμείν πρΟς ~Α1ιατολdς 

διd τΟ έκείσε τοiις ~Ρωμαίου(; έτι έπικρατείν», άλλα μα&οίiσ~ έπl τέλους, Οτι 
ό άνηρ αύτfjς, δ Λέων Μακρός, ζfί καl διατρίβει έν Ναυπάκτφ καί τfi πε

ριοικίδ.ι καl Οτι εύημερεί και έπιφανης είναι, f1ναγκάσ-θη να άναζητl'ιση 

καl εϋρu αύτΟν «και ώς οlκείον αvδρα παρθενικΌν 1) δ..vακαλέσασ{Ιαι καί 

έγκολπώσασiJαι». Και ταϋτα Επανελάμβανεν ή Εlρήνη <Αγιοαγα&ίτου Επl 

πολλας ή μέρας ένώπιον τοU Ίωάννου 'Λποκαύκου καl τών περl αύτόν, 

ένεφάνισε μάλιστα καl γράμμα συντεταγμένον έv Κορίν-Βφ κατα Μά'ίον τοϋ 

1212, καδ' δ ένόρκως παριi διαφόρων κληρικών τijς Μητροπόλεως Κορίν

δου έβεβαιοϋτο, Οτι αϋτη πράγματι κατα νόμους και δι' ίερστελεστίας συν~ 

ηψεν έπισήμως γάμον μετα τοϋ Λέοντος Μακροϋ· οίiως δ' ενοJπιον τοϋ, 

Μητροπολίτου, τοϋ 'Ιωάννου Άποκαύκου, ένίστατο καl {]το έτοιμος να 

άποδείξη Εγγράφως, Οrι καl ή γuνη καl οί συντάξαντες έν Κορίν\Jφ τΟ ύπ' 

αύτfjς έμφανισ-ΒSν γράμμα έψεύδοντο. ~ο δΕ Μητροπολίτης Ναυπάκτου, Q, 

τών κανόνων &ριστος γνώστης καl εϋσυνείδητος. τηρητης 'Ιωάννης ~Από

καυκος, πρΟς Επίλυσιν τfις παραδόξου δποδέσεως, άπιlτησε παρα της Είρή·· 

νης Άγιοαγα-θίτου, συμφώνως πρΟς τ&ς διατάξεις περl tων καδ" ίερωμέ
νων κινουμένων Εγκλημάτων, έπτ& μάρτυρας, εlJσυνειδήτους, &νεπιλ1lπτους 

κ.λ. δυναμένους ένόρκως να έπιβεβαιώσωσι τα δπ' αlJτfjς λεγόμενα. 'Αλλ' 

1l ΕΙ.ρήvη eΑγιοαγα-&ίτου δΕν είχε τοσούτους καl τοιούrους μάρτυρας, δι' δ 

και κατ~ άρχιJς μΕν ήσύχαζε, μετά τινας δΕ ήμέρας Εμφανισθείσα και πά

λιν έvώπιον τοϋ Μητροπολίτου 'Ιωάννου 'Αποκαύκου, μετδ τώv περl αύτΟν 

κληρικ('Ον και άρχόντων δημοσίq. συνεδριάζοντος, έγένετο παλίγγλωσσος, δι'ί-

1 ) Περί τοίi Επιfiέτου παρ11ενιr.,Ος-ή (=viΨgi'lιius-a), δπερ λέγεται περl συζύγων 

καί άπαντ~ μάλιστα Εν παλαιοχριστιανικαίς καl Lοιιδα"ίκαίς Επιγραφαϊς ίδε Oito 
Pellca, Altclnistliche Ehedenknιiileι· [ =Ζuι· Kunstgeschiclιte des Auslandes 
Heft. Υ]. 'Εν Στρασβούργcρ 1901, σελ. 16 κ. έ. Ν. Λfiillω·-Nikos Α. Bees, Die Ι η
sclυ·Hten deι· jίidisclιen Katakωnbe anι .Monteveι·de zu Ronι. 'Εν Λειψίιι. 1919, 
S.-42,173 κ. έ. το :παρ{)πιική, περl νύμφης λεγόμενΟ\', κεitαι πολλάκις καl εν προι

κοσυμφώνοις τό)ν χρόνων τfjς Τουρκοκρατίας {Ίδε "π.χ. 'Επ. Ι. Σταματιάδου, Σαμιω~ά, 
τΩ μ. Ε', Εν Σάμφ 1891, σελ. 271· άνέκδοτα Άνδριακό. προικοσύμφωνα tών τελευταίων 
αίώνων ;ταρό. Δ. Σταματιάδη, μηχανικι'ρ έν Δρέσδη). 
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. σχυριζομένη, Οτι κατ' &πάτην δπτ.ιχfιν καl δια την ύπάρχουσαν άμυδρδν 

όμοιότητα έξέλαβε τΟν Λέοντα Ι\fαχρΟν (0ς τΟν ύπ' αύ;ης &ναζητούμενον 
άληfΗϊ Clνδρα, τΟν όποϊον flflελεv, 00ς Ελεγεν, άνεύρει κατα τα μέρη τfις 

'Α νατολfις. Ο'ίκο&εν Εννοεϊται, Ο τι γέλω-; Clκρατος κατέλαβε τοUς συ γκρο~ 

τοίiντας την περl τΟν Μητροπολίτην σύνοδον καl τΟν κατι1. τi]v συνεδρία

σιν α1Jτfjς παριστάμενον λαόν επl τϋ περιέργ;.ρ παλινστροφίιt τfίς ΕLρ1lνης 

~Α γιοαγαθίτου, 1l όποία Ελεγχ&είσα ψευδολόγJς καl κακόβουλος εύλόγως 

&πεπέμφ8η. 1 Εν τούτοις Ελαβε τΟν λόγον ό Λέων ΜακρΌς καl Επl συν~ 

όδοu έξέ{}ηκε τCtς Εμπραγμάτου; σχέσεις αδτοϋ πρΟς τΟν ~Αγιοαγαθίτην καl 

ηΊν -θυγατέρα τούτου ΕLρήvην, ώς καl ήμείς αύτός ανωτέρω συvωψίσαμεν, 

σκωπτιχ&ς μάλιστα παρέπεμψε τ1Ίν Εi.ρ1lνηv είς την Άνατολi1ν πρΟς άνεύ

ρεσιν τσϋ δη3εν &νδρΏς αύτης. 'Αλλ& καl πάλιν ή ΕΙ.ρήνη Ελαβεν Επι 

συνόδου τΟν λόγον, Οπως έκφράσn τfιν λύπην αUτfις, Οτι ηπατή8η ό:>ς πρΟς 

τΟν Λέοντα ΜακρΌν καl Οτι καl την σύνοδον 1iνώχλησε. <Ο δΕ Ναυπάκτου 

Ίωάννης 'Απόκαυκος, αν και ό Λέων :ΜακρΌς &ς δικαίος καl χαρτοφύλαξ 

της Μητροπόλεως Λαρίσσης fιτο Uπερόριος κληρικός, ι:Οστε πασα κατ~ αύτοίί 

ύπόδεσις Επρεπε να έκδικασ3fι Ενώπιον τοϋ μητροπολίτ~υ Λαρίσσης, Ε&εώ~ 

ρησε καθ-ήκον να Εκ&έσn Εν συvοδικψ γράμματι τ(Χ κατα τi)ν -δπόδεσιν καl 

χάριν άσφαλείας να έπιδώσn τΟ γράμμα εlς τΟν Λέοντα Μακρόν, διότι 

6τuχεν fι κατ' αύτοϋ καταγγελία της ΕLρήνης ~Αγιοαγα&ίτου Εν Ναυπάχτφ 

να ύποβλη{}fi και ,ένώπιον τοϋ συνοδικοϋ δικαστηρίου της μητροπόλεως 

ταύτης να εκδικασ-Βfi "Άζιον Ιδιαιτέρας σημειώσεως είναι Οτι τΟ άνωτέρω 

σελ. 128 μνημονευ&Εν γράμμα τοϋ οLκουμενικοϋ πατριάρχου Γεωργίου Ξιφι~ 
λίνου fiτo έκτε&ειμέvον ύπ' αUτοϋ τοϋ 'Ιωάννου Άποκαύκου τότε διατε

λοϋντος πατριαρχικοϋ Νοταρίου. «Και προσήκατο-λέγει ό 'Ιω,άννης 'Από
καυχος έν τψ σχετικό) πρΟς την ύπό&εσιν τοϋ Λέοντος Μακροϋ ουνοδι.χψ 

γράμματι-καl 1} δ..κοfι ήμώv τήν δ..παγγελίαν τοV [ύπΟ τοίί οίκουμενικοU πα

tριάρχου Γεωργίου Ξιφιλίνου &πολυδένtος ]. πιτrάκίοv καl 1} ψυχή τf]ν lκ

Οεσιν κατεδέξατο, έοικυ'{αγ δ.ντικρvς τοϊς έμοίς διd η}ν κατd: Αεζιν οαφ1]

νειαν κal τΟ περ[στροφον τής εκ{}έσεως». ΤΟ μαρτύριον τοϋτο είναι σπου· 

δαίuν, -Οπως Εγγύrfρον όρίσωμεν χρονολογικώς την έν τοίς πατριαρχικοίς. 

γραφείοις Uπηρεσίαν τοϋ 'Ιωάννου Άποκαύκου, πρΟ τής προαγωγf]ς αUτοϋ 

εLς Μη-;;ρvπολίτην Ν αυπάκωυ~ Ή ύπηρεσία αϋτη φαίνεcαι καl πολυετ1Ίς 

καl Εν φ σειρα Ολη πατριαρχών κατέσχε τΟν οϊκουμενικΟν flρόνον: 1) ~Εκ 

1 ) Πρβλ. καl δσα περl αύtfις γε-vικώς λέγει ό 'Ιωάννης 'Απόκαυκρς f:ν γράμματ 
πρΟς Δημήτριον ΧωματιανΟν παρό. Α. Παπαδαπούλφ Κεραμεί, ~Lυμβολ1Ί είς τfιv 1στο~ 
ρiαν της Άρχιεπισκοτtfις Άχρίδος»1 "Εν-&. άνωτέρω, σελ. ~f7Ί 4-6. 
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τijς πατριαρχείας τοϋ Βασιλείου Καμαrηροϋ ( 1183-1187) 1) προέρχονται, 

ώς φαίνεται, τα Εκ τοϋ έλληνικοϋ Σινα'ίτικοϋ κώδικος 482 (1117) γνωστά 

μ οι, ύπΟ χρονολογίαν «lJfφιi μαί'φ Ε', 1jμέρq. ς', l11δικτιώνος Ει (=1187);) 

πρακτικά, &τινα συνυπογράφει «'Ιωάννης πατριαρχικΌς νοτάριος ό ~Απόκαυ

κος». 2) ~Αλλd πάντως ούτος τότε πρΟ βραχέος χρόνου είχε προσληφ{ΗΊ είς 

την ύπηρεσίαν τών πατριαρχικών γραφείων· δlόtι &ναφέρωv που περl τfjς 

συνόδου, ήτις περl τΟ Ετος 1187 3) συνfj)..itε, προκαδημένου τού πατριάρχου 

Ν ιχ1lτα Β' τοϋ Μουντάνη, δ πως κ ρίνη περl τοίi UπΟ τσϋ Βασιλείου Καμα

τηροϋ εύλογη{}έντος γάμου δύο Κομνηνών, οϊτινες Εν τούτοις κανονικώς 

λόγφ στενfις συγγενείας έκωλύοντο να συνέλ{}ωσιν εLς γάμου κοινωνίαν, 

fiτo, &ς αύτΟς ό 'Ιωάννης Άπόκαυκος λέγει, «τότε νεοταγl)ς έν τοίς τού 

πατριάρχου ύπογραφεVοι». 4) ΊΟ &μέσως &.νωτέρω παρατιftέμενον χωρίον 

είναι άσφαλες μαρτύριον περi της Εν τοίς πατριαρχικοϊς γραψf:ίοις Επi Γεωρ

γίου Ξιφιλίνου, λοιπΟν μετ& την 13ην Σεπ. 119ι 5) 1jπηρεσίαν τοϋ ~Ιωάν

νου 'Αποκαύκου. Της δ~ έπl τfiς πατριαρχείας τοϋ 'Ιωάννου Καματηροϋ 

(1199 -15 Φεβρ. 1206) ίδίας ~πηρεσ(ας έν τοίς γραφείοις τών Ο!κουμε

νιχών Πατριαρχείων μέμνηται κατ' Επανάληψιν δ 'Ιωάννης Άπόκαυκος G). 

Ώς Ί]δη &νωτέρω (σελ. 125) έσημειώiJη, βραχu προ τijς συντάξεως 

τοϋ συνοδικοϋ γράμματος έπl τΌ Uπο&έσει τοϋ Λέοντος Μακροϋ εσπΕυ

σεν ό 'Ιωάννης 'Απ6καυκος (πάντως μετα την 4 'Ιουνίου 1212) να Επι

στείλη καl πρΟς τΟν Μητροπολίτην Λαρίσσης, εLς οΏ τfιν δικαιοδοσίαν ό 

Λέων ΜακρΟς κανονικώς ύπήγετο. ΤΟ Ονομα τοϋ Μητροπολίτου Λαρίσ-

ι) 'Η χρονολογία αύτη καt τών λοιπών κατωτέρω μνημο\•ευομένων πατριαρχών 

κατό. Πruπιbαclωτ, GBL. 2 σελ. 1149. 
2) Poτphyτii [Uspωιscii]- V. BωιeSeviC., Catalogus codicuω Inanuscriptornn 

·graecoι·ωn qui in monastei·io Sanctae Catharinae in :Monte Sina asserYantui', 
Τόμ. Α'. 'Εν Πετρουπόλει 1911, σελ. 289-290. Πρβλ. Νίκαν Α. Βέην δν τfι 1·Beι·lineι· 
pJιilologiscl1e \γ ochenscln·ift» τόμ. ΛΔ' (1914.) σελ. 1591. 

s) Ιlρβλ. Λf. Γεδεώ·v, Πατρω.ρχικοi. ΠLνακες. Έν Κωνσταντινουπόλεt 1885-1890 
σελ. 119. 

4) Α. Παπαδαπαύλav Κεραμέως, Κερκυρα"ίκά.. 'Εν τοις "Yi7~antijskij Y1·eιnennilc>:> 
τόμ. Ir' (1907) σελ. 342 κ. Ε.-Πρβλ . . Λ{. ΤΓellΨιlωfω~ "Εν{}' 6.νωτέρω, σελ. G. Π. Π. 

ΠαJ.άκης, "Ενθ' άνωτέρω, σελ. σελ. 147 κ. έ. 
") 'ΙδΕ άνωτέρω σελ. 129 ύποσ. 1. 
6) Κώδιξ 'Ισαακ Μεσοποταμίτου φυλλ. 25β (« •••• πρaξις συνοδική, έκφωνηδείσα 

έπί τοϋ της δσίας μνήμης δ.γιωτάτου πατριάρχου 'Ιωάννου τοίί Καματηροίί, της 1iμcΟν 

ευτελείας αύτίκα έκτιitεμένης τα συνοδικά ύπομνήματα .... ~). SO]Jlιτoπe P6t1'idCs, 
'Ένtf' &νωτέρω, σελ. 1817-9 (e:., .. συνοδική διάγνωσις γενομένη έ:τi τοϋ της δσίας 

μνήμης &γιωτάτου πατριάρχου κυροίί 'Ιωάννου τοίί Καματηρου, της ήμcΟν εύτελείας 

χειρογραφούσης αfιτίκα τd συνοδικό. ύπομνήματα. ···'•). ( 

··~. 

,, 
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σης δεν άναφέρεται, ούδε δύναται ~πl toU παρόντος μετα βεβαιόtητος να 

όρισ&ϊj. 1) Πάντως είναι οίίως ό φέρων τΟ Επώνυμον Καλοσπίτης, 2
) περ1 

οΏ γίνεται λόγος Εν Επιστολfι του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως-Νικαίας 

Ι\'Ιανοιηlλ Α', ην oUtaς &πηύ&υνε κατα Φεβρουάρ. 1222 3
) πρΟς τΟν 

Ν αυπάχτου 'Ιωάννη ν τΟν 'Απόκαυκον καl πρΟς &νώνυμοv &ρχιεπίσκοπον 

Γαρδικίου, ώς καl εν τη σχεηκfi &πανηlσει τοϋ ~Ιωάννου Ναυπάκτου. ,ι) 

Ό Καλοσπ(της προ~χειρ(σl!η ε!ς τον iJρόνον τfjς Λαρ(σσης -όπο τοϋ Λευ

κάδος, &ξιώσει τοϋ δεσπότου Μ ιχα1]λ Α' Ά γγέλου Κομνηνοϋ, 5) τοϋ ίδρυ

τοU τοϋ 'Ηπειρωτικοϋ κράτους, πάντως έπl της πατριαρχείας Μιχαfιλ Δ', 

(1206-1212). 6) "Οcε δ πατριάρχης Μαvουi]λ δ Α' έπέσtελλε κατa Φε

βρουάριον 1222 πρΟς τΟν Ναυπάκτου Ίωάννην 'Απόκαυκον καl τΟν άρχι

ε:rίσκοπον Γαρδικίοu, ε1χε' διαδο{}η Εν Νικαίq; ή φήμη, «ώς τοϋ Λαρίσ
σης τοϋ Καλοσπήτου τΟν τfjδε βίον μετηλλαχότος, έ~ερος έν τfj αύτοϋ μητρο

πόλει κεχειροτόνηται». 7) 'Αλλ' ό 'Ιωάννης Άπόκαuκος άντεπιστέλλων πρΟς 

τόν πατριάρχη ν Μανουi]λ Α' διαψεύδει τijv φήμην ταύrην: ,δ ... Ααρlσ
σης ϋ.παξ άλγήσας τοVς πόδας καΙ. ζtϊ καί τά κατd την οlκείαν έκκλησίu.ν 

1 ) Παρό. Ν. Ι. Γιανναπαύλφ, ('Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίαςο έν τfl Έπετηρίδι 

Παρνασσοϋ, τόμ.Ι' [1914] σελ. 253-312, τόμ. ΙΑ' [1915] σελ. 172-225) καl έν τατς 
άρχαιοτέραις ιiναγραφαϊς δπισκόπων κα μητροπολιτών Λαρίσσης (πρβλ. τι)ν οχετι

Χ1) νβιβλιογραφίαν μου δν "J3yzantinisch-Neugι'iechischen Jahrbίichel'll» Δ' [1923], 
σελ. 351 κ. έ. [Ιlρόσ-8-ες Π. Δυοβουνιώτης έν ο:'Ιερψ Συνδέσμι:ρ·ι άριiJ. 277-282=15 
Νοεμβρ. 1916-15 Μαίου 1917] 1i σειρ-l τών ιiρχιερέων λήγοντος τοϋ ΙΒ' καi ιiρχομέ
νου του ΙΓ' αtώνος εtναι λίαν χασματώδης. 

~) ΤΟ έπd:ινυμον Παλασπίr:ης λανfΜνει καt εν τφ βιβλιογραφικψ σημειώματι τoiJ 
ύπ' ιiριit. 770 Παρισινού [=Colb. 2493] κώδικος, φιλοπονηftέντος εν fiτει 1315 ύ;τΟ 
Γεωργlαυ ίερέως καi ταβαυ?.αρίαυ r:oV Καλaςπτου καi χωρικού καλJ.ιγράφου (πρβλ. 

δπ' εσχάτων 111. Vogel- V. GaJ'dUιauseτι, "Ενδ' ανωτέρω σελ. 77). Καi αναλύει μδν 
ό J.lfo1~tfaucoτι (Palaeografia Gι·aeca, σελ. 68) τΟ Καl.ος.:ττου= Κα?.οσέπr:οv, άλλα 

τοϋτο προφανώς άναλυτέον: Καλασπ(ί)ταυ 

~') Περi τ·ης χρονολογίας πρβλ Χαl J."f. τττellnlιofω-, 'Ένtt' άνωτέρω, σελ. 56. 
") V. G. Vasiljevskij, «Epirotica saeculi ΧΙΙΙ» δν ..:Yizantijslrij Yreιnennilr» 

τόμ. Γ' (1896) σελ. 268-282. 
5 ) ΑUτόitι, σελ. 270, 24-26. 
Q) Ή γνώμη τοίi Α. llfηλιαράκη (Ίσι;ορία του βασιλείου τί'jς Νικαίας καi τοϋ δεσίΥ"Ο· 

τάτοu τijς 'Ηπείρου, σελ.103), δτι ό Καλοσπίτης τΟ πρώτον έν fiτει 1214 δχειροτο

νήf}η Λαρίσσης, δΕν ανταποκρίνεται πρός τα πράγματα. Πρβλ. καl τΟν f.λεγχον Jlf. 
Well1ιhofer, "Εν6' ανωτέρω, σελ. 33. Καl ή ειτ' έσχάτων ύπΟ Π. Π. Παλάκη, 'Έν-3-' 
ιiνωτέρω σελ. 150, €κφρασ-&είσα γνώμη, ότι δ Καλοσπίτης κατέλαβε τΟν {}ρόνον τοϋ 
Λαρίσσης κατό. τΟ fiτος 1-213, δλέγχεται έσφαλμέ-yη. 

7
) V. G. Vasiljevslci}, "Εν{}' ιiγωτέρω, σελ. 268-9128-1-Πρβλ. Α. 1\Ιηλιαράκην, "Εν-3-' 

ιiνωτέρω, .σελ. 171. 



134 Ν. Βέη-Λέων-Μα'\"ουΥ)λ Μακρός- Καλοσπίτης-Χρυσοβέργης. 

διενεργεί και ύγιέστερός έστι κρότωνας.» 1) '"Ητο δΕ ό Λαρίσσης, ό Καίω
σπίτης, :παλαιΟς φίλος τοϋ ~Ιωάννου 'Αποκαύκου· ούτος Επιστέλλων ποτ Ε 
πρΟς τΟν Ν ικ1lταν Χω:vιάτηvι 2

) &νεψιΟν τοϋ 'Α -θηνώv Μ ιχαηλ 'Ακομt
νάτου, γράφει πρΟς τοίς Ciλλοις: «lστι δέ μοι και Cf.λλως ού μετρηη) τερπωl.fι 
τφ {}αυμαστiρ οvνόνrι Λαρίσσης καl σvνοδεύοντι, άνδρt πάλαι μ'έν φίλφ, 
'Jiίjjι δ'έ φιλτέρφ καl κατd προσ{}ήκηγ ίερών ε,ιεργημάτων συμπράκτορι. » 3) 

Πάσαι δ" αί Επιστολαί, μία 8κδεδομένη 4
) χαl τέσσαρες η πέντε μέχρι τοVδε 

&νέκδοτοι, 5
) 8ς Ίωάννης ό Άπόχαυχος &πεu&ύνει πρΟς άνώνυμον Λαρίσ

σης, Εγράφησαν άναμφιβόλως πρΟς τ&v παλαιΌν φίλον Καλοσπίτην. 'Ιδιαι
τέρας προσοχής &ξία είναι Επιστολ1) τοϋ • Αποκαύκου .πρΟς τΟν Καλοσπίτην, 
γραφείσα κατ α τα τέλη 1223 η 1224, 6) Εν Ώ γίνεται μνεία « δ.λμυριωτικοϋ 

λοιείου ύφάσματος». 7
) Είναι δ' tl μνεία αϋτη aξιοσημείωτος δια την ίστο

ρίαν τfjς Εν CΑλμι•ροίς τi]ς Θεσσαλίας κατα τους μέσuυς αLώνας &κμαζούσης, 
Uφ' Έλλ1lνων1 ~Εσπερίων καi 'Ιουδαίων διενεργουμένης βιομηχανίας καl 
Εμπορίας. μάλιστα ύφασμάτων. 8) 'Εν άλλη Επιστολfι, 9) έξ rjς φαίνεται, δτι 
Ώ 'Απόχαυκος φιλοξενηitεlς UπΟ τοϋ Καλοσπίτη Εν Λαρίσση λόγφ τοϋ 
κακου έκεί ποσίμου ϋδι.ι:τος και του καύσωνος fισ8ένησε, 10) γίνεται μνεία 
«ίχθύωv όπιώ1ι» καt «μελισσείοv κηρίου», άτι να· δ Λαρίσσης έκ Θεσσαλίας 
έφιλοδώρει η fιδύνατο να προμηftεύση είς τΟν' Λπόκαυκον. ~Αλλ' αί σχέσεις 
τών δύο φίλων καl μητροπολιτών, ώς φαίνεται έκ τών Επιστολιμαίων πη~ 

J) V: G. Vasiljevskij, "Εν{}. &νωτέρω, σελ. 272,11~13. 
2

) Τιi κατό: τό πρόσωπον όρfΗΟς φιλοκρινεL ό !JI. 1Velln1zofa, "Eνtl-' &νωτέρω, σελ· 
261 68. Πρβλ. χαί κατωτέρω σελ. 141. 

3
) Υ G. Vω:;if:jevsk?'(J~ 'Ένfi' άνωτέρω, σελ~ 279,5-8. 

4
) Αύ-ι;ό{Ιι, σελ. 219 κ. έ., άριi}. 19. 

") Κώδιξ Ίσαό:κ .Μεσοποωμίτου, φuλ. 13β, 4.8ο:-β (=fl σχετική πρΟς τΟν Λέοντα 
ΜακρΌν έπισωλή. πρβλ. c.;ελ. 135 καΙ. 136), 54α (άκέφαλος) 60α, G9α, Πρβλ. Υ: G. 
Vasiljeπc.:lr:1j εν τφ Δ' παραρτήματι τfjς 'Επετηρίδοc:. τfjς Δημοσίας ΛVτοκρατορικ1Ίς 
Ι3ιβλιο{Ι-ήκης της ΙΙετρο,;τόλεως δια τΟ f.το; 1883, σελ. 6, 14, 15, 17, 19. 

G) ll~ρl Ί:ijς χρονολογ~α;:; πρβλ . .Λf. TYellnlzofeι~ "1.1-ν{}' ανωτέρω, σελ. 30. "Α.λλως 
επ' έσχcί.των ό D. Κ. Πολάκης, 'Ένtl-' ciνωτέ(_Jω, σελ. 178 κ. έ. 

7
) V. G. Vωιi(J'eυ.~·ιrμ, «EpilΌtica saecιι]ι' Χ!ΤΙ~ "Ι.;;~•θ' ' • J '8 21 ;ι _ _, ανωτερω. σε'· ::ι: 

1
' ., 

πρβλ. καl κώδικα 'Ισαό:κ 1\Ιεσοποταμίτου φυλ. U4α" 

") 'Ιδδ πρΟ πανtΟ::; F CΛalaιzdon, ''Εν&' &νωτέρω, σελ. 582, 589. 626 καi τΟ:ς 
αUτόftι ciναγραφομέΙ•ας πηγό.ς (πρβλ. και _j_Y. Ι. ΓιαΙ'17όπουλοv έν τfι , Επετηρίδι τοϋ 
Παρ\•ασσοίi, τόμ. Η' l1901J σελ. 65-92 καi ε\' τCδ Δελ-ι;ίω τη.- 'Ισtορικης καi 'Ε'fiνο
λογι.κfjς 'Εταιρείας τi'jς •Ελλάδος, τόμ. Η' [1923 j σελ. 3'8-93;. 

9
) Κώδι.ξ Ίσαrlκ ΜεσοποταμCτου φu~λ. 60α. 

10
) Πρβλ. καl τ1)ν έπιστολήν τοϋ· 'Ιωάννου Άποκαύκου πρΟς τΟν Χωνιάτην, εκδε

δομένην ύπό Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως έν τφ περιοδιχ(ρ "Άρμονίψ) τόμ Γ' (1902) 
.σελ. 288 κ. έ., άρι6'. 7. 

, 
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γών, 1
) περιfjλ8όν ποτε και είς φιλικην ψυχρότητα. ΕLς τΟν Καλοσπίτην, &ς 

Λαρίσσης, &πεστάλη άναμφιβόλως καl τΟ έν ετει 1218, μηνi Νοεμβρίφ, &πο
λυ-Βεν καl μέχρις ήμών διασωtΗν πρόσταγμα τοϋ δεσπότου της ~Ηπείρου 
Θεοδώρου 'Αγγέλου Κομνηνου, ο πως ό διάκονος Συμεwν χειροτονηιJ\] 
επισχοπος Θαι.:μαχοϋ είς άντικαrάστασιν τοϋ πρΟ Ολίγου -θανόντος πατρΟς 

αϋτοϋ. 2
) 'Άγνωοτον χατα πόσον δ Καλοσπίτης η Cί.λλος τις μητροπολίτης 

Λαρίοσης συνυπέγραψε τον χατa Σεπτέμβριον του 1229 έχδοιJέντα τ6μον 3) 

τοίί πατριάρχου Γερμανοϋ Β', δι' ο-δ προσεπεχυρώ&η χρυσόβουλλον τοϋ 
'Ιωάννου Βατάτζη, &πολυδε, κατa Δεχέμβριον τοu 1228 καl περi τών 
καταλοίπων τών άρχιερέων πραγματευόμενον 4). 

<Η Εν σχέσει πρΟς τΟν Λέοντα ΜακρΟν Επιστολη τοϋ 'Ιωάννου 'Απο
καύκου πρΟς τΟν Μητροπολίτην Λαρίσσης [τΟν ΚαλοσπίτηνJ, fiτις και 
ϋ.λλως είναι λίαν Ενδιαφέρουσα &φ' 'iστορικfjς άπόψεως, μαρτυρεί τα φιλικα 
αLσδήματα, &τινα δ έπιστέλλων ετρεψε πρΟς τΟν Λέοντα :Μακρόν. 

«Τόσα, δέσποτα ι- άρχεται ή Επιστολη -1jγάπησα τόν .Λfακρόν, τΟν 
σΟν καινδν χαρτοφύλακα} όπόσα ffκαστος έαυτόν- καl τόσα πάλιν έfJλίβην 
τών εlς έμπόδιον &κούσας τijς αύτοϋ προκοπi]ς, όπόσα λυπη{}1)σεται χειρο
κοπούμενος IJ.ν{}ρωπος 1j τοVς όφΙJαλμι::ιVς έκκοπτόμενος ». (Κατ α ταϋτα φαί
νεται, δτι δ Λέων ΜακρΌς νεωστl τότε είχε διορισ-&η χαρτοφύλαξ της Μητρο· 
πόλεως Λαρίσσης). Περαιτέρω έν τfi έπιστολiϊ πρΟς τΟν Λαρίσσης Εκθέτει 
δ Ίωάννης 'Απόκαυ~ος ·τα κατα την Εμφάνισιν πρΟ αύτοϋ της Ειρήνης 
~Α γιοαγαfΗτου Εν Ν αυπάκτφ~ παρέχει μάλιστα καl· άκριβη nlν σχετικfιν 

1
) Κώδιξ Ίσαακ Δ1εσοποταμίτου φυλ. υβ, 54α. 

9
) ΤΟ κείμενον τοίi προστάγματος παρr/. Λ. Πα:πaδο:ιούJ.φ J(εραμεϊ, 'Ανάλεzτα 'Ιε

ροσολυμιτικfις σταχυολογiας τόμ. Δ'. 'Εν ΙJετρουπόλει :1897. σελ. 118-1:19 U.ρt,'}. 37 
(δποu τΟ πρόσταγμα flεωρεLται όJς τοίi ετους 1-2~4). Πρβλ. Α. Μη?.ιαeάΧην, ~-Εν{}' 
ι:J.νωτέρω, σελ. 104, 205; καl 1Υ. [, Γιαιτόπουλοι•, "Εν{}' άΥωτέρω, τόμ. Ι. (1914) σελ. 
294. !l ρβλ. καl τα κατωτέρω σελ. 138 ύ:ωοημ 1 ε.ίκαζόμενα. 

3
) Ίδε τήν έκδοσιν τοϋ τόμου τούτου L•πi> ,JnleH .Nicole έν τiί Rcyue dcs Ctucles 

gτccqnes, τόμ. Ζ' (1894) σελ. 80. Πρβλ. καί Α. Μηλιaρά%ην, ''Εν{!-' άνωτέρω, σελ· 
295 κ. έ. 

4
) 'ΙδΕ τΟ κείμενον τοb χρυσοβούλλου ωύτου παρα Jale..ι.; Nicole, "Ει Ω' ι!νωτέρω 

σελ. 71 κ. έ. "Αξια ιiναγραψi'jς δσα περL τούτου ό [Ψεuδο]Δωρό{}εος λlοΙc-μβασίας 
ιiναφέρει: «Ούτος ό βασιλεlις ['Ιωάννης Βατάτζης] έδωκε χρυσόβουλλον. δτι μετα 
τΟν {}άνατον τ&ν άρχιερέ.ωv ''cl μiJ &ρπάζη τινrΊ.ς τα Qοϋχα αUτ&ν1 Οπου τών 11{}ελαν 
εύρεDi'ι, μό\'Ον f:νώπιον πάνrων τ&ν κληρικών να τά πάρ11 ό οtκuνόμος εγγράφως, 
iiως ου νc't. ελ{}η U.λλος ιlρχιερεU::; νcl. τα πάρη έξ αύrών. Εϋγfικε δΕ τοϋτο τΟ χρυσό· 
βουλλον εtς τωJ; εξη χιλιάδες έπτακοσίους τριάντα δπrά. χρόνους άπΟ κτ[σεως 
κόσμου, μηνός δεκεμβρίου (ίδΕ ,J. Α. C. Βzιc!ωπι Cl1roniques όtrangCι·cs [πρβλ . 
. κrιτωτέρω σελ 139] σελ. ΧΧΧΙΠ). 

i I 

u 
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ήμερομηνίαν (4 'Ιουνίου-κατ& τα &νωτέρω σελ. 125--1212) καl &νακοινοί, 
όJς τονίζει, κατα ΕκχλησιαστικΟv κα8f]κον τ&χόλου&α: (<διατείνεται [=11 

Είρήνη Ά γιοαγα{Ηtου J ... , Ο σοι δρκοι πάvτας όμνύει, παρ{}ενικΥ; 1) γυν1) 

χρηματίσω του εlρημένου i1Ιακροϋ και την αύηjς ίερολογίαν έπt {}ριάμβου 

γενέσ{}αι n"jς Κοριν{)ωκfiς συνελεύσεως καl. σVJ'ελiJείJ' αύτfj τΟν νυμφίον r.αl 

άποπαρfJενώσαι αύτ1}ν. 'Εξ έκείνου δέ φησι καl μέχρι τοϋ δεVρο τΟν άνδρα 

ταύτην dπολιπείv ε'ρημον, τijς άπ' αVτοϋ προνοίας dπροστάτευτον~ ταύτην 

δέ πάλιν κωλϋσαι εlς d.Jιαζήτησιν έλθεΖ:v του llfaκρofJ τd κοσμικd δυσχεριj 

και την έκ τών Λατίνων έπι]ρειαν. Ύπελάμβωιε δέ φηαι η fJaνεlv τΟν .ΗακρΟv-

1} τd • Εψα περινοστείv καl παρd τοiίτο οίΚοι κafJ-ijo{}aι καl τd έκ η] ς 

χηρείας ύπομένειν άνιαρά. f(αl ένεφάνισεν ήμίv έκμάρτυροJ' lyγραφον γενό

μενον κατd ΚόρινfΙον καί φέρον ύπογραφdς τώv υ]ς έκείσε μητροπόλεως κλη

ρικών, πι.οτουμένων καί τούrων τd παρd τ1}ς γυναικΟς διαλαλη1Jέvτα. Ka'i~ 

ουνέσχε με άπορία, πώς ό καλδς Νlακρδς καl περιδέξιος άνθρωπος προσ

ιστάμενα ταύτα εi)ρε έκ τοV 2) την προγαμηθείσαν άφείναι καl ουνοικijσαι δευ

τέρq.. Ταϋτ~ έγW μαfJWv έγνώρισά. σοι, κρείrτον ήγησάμενος μέ1ιειν οϋτω 

τΟν ό.νfJρωπον J} πρΟς έπισκοπην άναχι?ένrα καl καταγνωσfJijvαι και καταχDij
ναι, όπου γε καt τοϋ διακονικίου, εl ταVτα οϋτως lχει, καταβιβάζεται. f(a.ί 

lστιν η γυνη έν ~7αυπάκτφ καl τΟ Sκμάρτυρον παρ~ 1jμίν. Πρόσχες oVv, 

δέσποτα, τl μέλλεις ποιείν, !j πάντως την μεν προχείρισιν άναρτijσαι, τά δΕ: 

τijς άκοijς διασκέψασfJαι». Κα&~ &. καl &νωτέρω σελ. 125 παρετηρήΗη, εί,·αι 

προφανές, δ τι η Επισrολ1) αϋτη τοίi 'Ιωάννου 'Αποκάύκοu, Εν Ώ και .πάλιν 

ή αύστηρότης τοϋ ά'•δρΟς καl άπέναντι φιλτάτων προσώπων προκειμένου 

περl τηρητέων Εκχλη σιαστιχών κανόνων λαμ_πρώς έκδηλοϋται, Εγράφη πρΟ 

τη; παλιλλογίας τijς Είρήνης e Αγιοαγα&ίτοι; καl τfις &ποπομπfις αUτης ώς 

ψευδολόγου καl πρlν- η γραφfi τΟ έπl τfi ύποΟέσει τοϋ Λέοντος ΜακροU 

συvοδικΟν γράμμα τοU 'Ιωάννου Άποχαύκοu καl τών περl αύι:Ον κληρι

κών καl άρχόντων τfiς Μητροπόλεω; Ναυπάκτου. 

Εύστοχούσης τfjς ι}μετέρας Ερμηνείας ώρισμδνων φράσεων τής άμέσως 

&νωι:έρω παρατε8-ειμένης Επι.σι:ολιμαίας περικοπfjς (<<την προγαμη{}·είσα'Ρ 

άφεtιιαι καl συνοικijσαι δευτέρq,», aoii διακονικίου καταβιβ1ζεται», «την . . , 

πgοχείρισιν άναρτijσαι»), Εξάγονται σπουδαία συμπεράσματα περl τοϋ προσ

ώπου roU Λ.έοντσς ΜακροU: α/) δτι οόι:σς είχεv η δη προηγουμένως νομίμως 

νuμφευGij χαl χηρεύσει, Οτε &χηγγέλ{]η κατ' αύωϋ η καταγγελία τijς ΕLρή-

1 ) !Ιρβλ. άνωτέρω σελ. 130 ύποσ. 1. 
2) "Εν τψ κώδικι κατα διόρ{}'ωσιv τοU καc άρχιiς γεγραμμένου: τΟν 
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νης ~Αγιοαγα8-ίτου, 1l όποία, ώς είκάζω~ 1Ίνώχλησεν αUtό\', τΟν Λέοντα 

:Μακρόν, μετιi τΟν -θάνατον τfiς συζύγοι•. β/) δτι ό Λέων ΜακρΟς fμο τότε~ 

δτε έγράφη η είς αύτΟν &ναφερομέvη έπιστολη τοϋ Ναυπάκτου πρΟς τΟν 

.Λαρίσσης, άπλοίiς διάκονος τΟν 

βαitμΟν τijς &ρχιερωσύνης καl 

β α ' 1) - δ' " ' 'β' ' ' αυμον, χηρος ε ων απε ,,επεν εις τον 

μάλιστα προηλείφεrο ύπΟ τοϋ Λαρίσσης 

Επίσκοπος μιc'iς τών εlς αύτΟν ύποκειμένων έ;τισκοπών. 

Χηρεύσας δ _Λ .. έων J.\ιlακρός, &φ' oti άπηΙJ~άγη τη; ψευδοϋς καταγγελίας 
της ΕLρ1lνης c Α γιοαγαδίτου (κατό. τ& άvωτέρω πάντως μετ α την 4ηv Ίου ν ίου 

1212), &νέλαβε κα\ το μοναχ•.κον σχfjμα κα\ τότε βεβαίως μετωνομάσiJη 

:Μανουήλ. Και είναι μΕν άλη3ές, δτι κατα ·τα κα8εστώτα τώv βuζαντιακών 

και τών μετα ταϋcα χρόνώv μέχρι της σήμερον οι λα"ίκοί, &ναλαμβάνοντες τΟ 
&γγελικΟν σχrjμα, η και οί μονάζοντες, προαγόμενοι είς τους διαφόρους 

βα&μοUς τοϋ σχήματος, λαμβάνουσι νέα όνόματα, &ρχόμενα άπΟ τοϋ αίιτοϋ 
~ " ' "!" "' ' ' " ~ <I "!" ' "!" γραμμα τος, αφ ου ηρχοντο και τα ονοματα, αcινα οuτοι προηγουμενως ειχον,, 

&λλ" έξαιρέσεις τοϋ κανόνο; τούτου δΕν είναι καl σπάνιαι. 2
) Κατ' άγα-θ1)ν 

τύχην περιεσώ8-η λείψανον' γράμματος, έν φ ύπογράφεται ό Μακρός, ώς 

Λιfανουi]λ πλέον, έν τfi ύπηρεσίct τfiς Μητροπόλεως Λαρίσσης. ΤΟ λείψανον 

τοUτΩ (χάρτης, διαστάσεως 0,26ΧΟ,Ο9) έπεκεκόλλητο έπl τοϋ πρωτοτύπου 

τοϋ όρχωμοτιχοϋ Εκείνου γράμματος, δπερ Εν ετει 1342 έξέδωχεν δ Μιχαηλ 

Γαβριηλόπου/,ος ύπΕρ τών κατοίκων τοϋ έν Θεσσαλίrt καΙ. δη παρ& τ1)ν 

Τ8-ώμην κειμένου κάστρου τοϋ Φαναρίου καl δπερ, λαν-&άνον, fι ταπεινό· 

της μου ηϋτύχησε ν' &νεύρυ εν τjj Moνij τij; Μεταμορφώσεως τοϋ Πλα

τέος ΛίiJου τών Μετεώρων. ') Το μικρον λείψανον γράμματος διασψζει, 

πλl)ν τών U.λλων, η1ς έξης ύπογραφdς δι& συμπιληματώδους κα'ι έπισε

συρμένης κ<'iπως γραφijς: 

t co χαρτοφύλαξ η]ς άγιωτάτης μητροπόλεως Λαρίσσης Δ1ανουf]λ 

άρχιμανδρίτης ό ΜακρΌς βεβαιώJ' ύπέγραψα -i· 

1) Τό &ξίωμα τοϋ χαρτοφύλακας καi έν τοίς Πατριαρχείοις καl έν ταίς ύπ' αϋτά 
έχ:κλησίαις κατελάμβαναν χ:αi διάκονοι. Πρβλ. Χgυσοστόμου Δημητρίου, Μελέτη περl 

τοU Χαρτοφύλακας τijς έν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης τοίi Χριστοϋ 'Εκκλησίας. Έv 

'ΑΜ1ναις 1924, σελ. 9 κ. ε. 
2) Πρβλ. π.χ. τΟ Επίγραμμα τοϋ Θεοδώρου Βαλσαμώνος ε\.ς τόν τάφον τοϋ σκευο .. 

φύλακος 'Ιωάννου Άγιοφλωρίτοιι παρό. Π. 1-fo'nιa έν « \Vieneι· Studien, Zeit:ichrίft 
fίil• die lrlassische Philologie)> τόμ ΚΕ' (1903) σελ. 186, 210. Περt τ&ν μετονο

μασιών τών μοναχών tδε τό. έπ' Εσχάτων σημειωftένtα ύπΟ Ρ. JJI[aas] έν τοίς •ΒΥ· 

zantinisch-Neugriechischen Jahrbίicheι·n» τόμ. Γ' (1922) σελ. 206 κ. έ. 
3 ) Πρβλ. 1"Υίκοv Α. Βέη, 'Έκfl-εσις παλαιογραφικών καί τεχνικών έρεuνών Εν ταϊς._ 

μοναίς τών Μετεώρων κατα τα Ετη 1903 καί 1909. 'Εν 'Αfl-ήvαις 1910, σελ. 51. 
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t 
0

0 εVιελης διάκονος καl όσιιάριος τijς άγιωιάτης μητροπόλεως Λα-
~ , ..... ' "Δ ' ' ') ' ' - "/ ' ρισσης .:;.υμεων ο εσποτοποvΛος παρων και μαρτυρων υπεγραψα γ 

t c Ο γραφεVς Λ7ικηφόρος 1liεγαλομματίιης συμμαρτυρών ύπέγραψα -j
TO περl οι) ό λόγος λείψανον γράμματος διασψζει καί τijv χροvολο~ 

γίαν: μη(νt) Cιπριλλ,ίφ) Ι(, Lνδ(ικrιώ1ιος) Γ. το γράμμα είναι μεtαγενέστε
ρον τοίί ετους 1212. ~ο nρώτος 'Απρίλιος ό συμπίπτων πρΟς γ' Lνδικτιώνα 
μετ:α τΟ Εtος 1212 εlναι ό τοϋ 1215 καl άκριβώς Εκ τοϋ ετους τούτου 
προέρχεται τΟ γράμμα, oii δυστυχώς μόνον μικρόν λείψανον περι-(jλ&ε μέχρις 
fιμών. 'Αναγωγη τοίί γράμματος είς μεrαγενεσrέρους χρόνους ·δια λόγους 
έ~ωτερικοiις &ποχλείεται. {Πρβλ.' κατωτέρω σελ. J40). 

Κατα τα &vωτέρω ό Λέωv-l\fανουηλ :Μακρός, &ρχιμανδρίτης πλέον, 2} 

διεrέλει ηδη μηνl Άπριλίφ 1215 έν τfi Uπηρεσί~ rfjς μητροπόλεως Λαρίσ
σης cΟς χαρτοφύλαξ αUτrjς. 'Αλλα δυΧ λόγους, οϋς &γνοοUμεν, βραδύτερον 
Ετάχ-&η εLς τ1)ν ϋπηρεσίαν τfjς άρχιεπισκοπfjς 'Αχρίδος, α# 'lουστινιαvijς, 
καl πάσης Βουλγαρίας. Τοίiτο συνέβη πάντως μετα τΟ εrος 1216 τελευτών 
η 1217 &ρχόμενοv. Διότι κατι\ το &νωτέρω (σελ. 124) &ναδημοσιευόμενον 
γράμμα δ Λέων-ΜανοUΊ\λ Μαχρος ετέλει &ς χαρτοφύλαξ 'Αχρίδος fiπo 
τΟν Δημήτριον Χωματιανόν, τούτου δf: 1Ί άρχιερατεία Εν 'Αχρίδι &ρχεται 
άκριβώς άπΟ τοϋ ετσυς 1216 τελευτώντος η -toU 1217 άρχομένου καl 
διαρχει μέχρι περίπου τcϋ i"ωυς 1233 3). 

1

) ΠιitανΟΟς ταlη;ιστέος πρΟς τόv f:πειτα Επίσκοποv Θαuμακοίί (tδΕ &νωτέρω σελ. 135), 
Οστις κατό. τΟ-πρόσι:;αγμα τοίί Θεοδώρου 'Αγγέλου Κομνηνοίί Ίlτο υίΟς τοϋ έπισκόπου 
~Θαυμακοίί, ΟiJ-εν ΔεσποτόπουJ.ος 

2

) Τοίίτο συμβάλλει εlς τήν ιiναγωγι)ν τοίί συνοδικού γράμματος του 'Ιωάγνου 
Άποκαύκου (πρβλ. ανωτέρω σελ. 125), Εν φ ό Ι\-ΙακρΟς αναφέρεται &ις διά%ονος, είς 
τΟ f:τος 1212 

Η) Ό χρόνος, καθ' δν προέσι:;η της 'Αχρiδος ό Δη~ηlτριος Χωματιανός, όρίζεται 
. οUχ!. κα-τ;(( :πάντα άκριβό1ς υπο Zaclιaτiae 1J01l "Liπgωιtl~.α1, BeitΓaege ΖΊΠ GeschiM 
chte dcι· bnlgτaiscllen Kirclιc (=iHfnωires dc l'acadθ111ic iιηp6Γiale des scien
ces de St. I)eteι·sbuι·.g. ΥΠ sθrie, Τοιη. ΥΠ!, Νι· 3,1S'i~.) σελ. 24, Gol?J,{Ji?~slι:i, 
Ίσωρία της βοuλγαρικης, σερβικijς καL ρουμαvικijς εκκλησία; ιι}ωσσωτί). 'Ε\' λlόσχq. 
1871. σελ. 123 κ. έ., Ά. Jlfηλιαράκη, "'l:-;v{}' ανωτέρω, σελ.192 κ. έ., Η. Gelzeτ, "Evft' 
δ.\'ωτέρω, σελ. 11-12, κλ. κλ. "Οτι ή άρχιερατεία τοίί Δημητρίου Χωματιανοίί Εν 
'Λ χρίδι άρχεται άιτΟ 12! 6/17 &π έδειξεν ό Jιf. D1·iπου έν ·'Vizantij skij _ Yremennikn 
τόμ. Α' (1894), σελ. 319-340, τόμ. Β' (189-5) σελ. 1-23. ΙΙρβλ. J. RadoπiC έν «Ar
-chiv fiir slaYisclιe Philologie» τόμ. ΚΕ' (1903) σελ. 469, Α. Παπαδσπσύλου Πsρα· 
rtέως, Ι1Συμβολη εϊς την ίστορίαν της 'Αρχιεπισκωτής 'Αχρίδος», "Εν{}' ανωτέρω, σε/.. 
228, Jιf. H'ellnlω((Ψ, "&:ν-&' &.νωτέρω, σελ. 23,25,37, Σπ. Ν. Δαyοπάrη, ΓερμανΟς ό 
Β', πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως-Νικαίας (1222-1240). 'Εν Τριπόλει 1913-1914., 
·<Jελ. 10 κ_έ., 32,74 (πρβλ. Νικον Α. Βέηv έν τfi «BeΓliney philologjscbe 'Yoc1JenM 
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Πότε ό Λέων--l\1ανου1iλ ΜακρΟς πρωlχ&η είς Επίσκοπον Βελλά,; ΤΟ 
&νω~έρω (σελ. 123-124) &vαδημοσιευόμενον γράμμα τοίi 'Ιωάννου 'ΑποΜ 
καύχου πρΟς Δη μήτρων Χωματιανόν, δι' oV &γγέλλπω 1) fκλoy1l τού Μακροί:• 
ώc Επισκόπου Βελλάς, είναι. δυστυχώς άχρόνιστον. 'Αλλ' Επειδ1) Εκ τοϊ, 
γ~άμμαrος τούτου Εξά)'εταιι κατα rρόπον μt) Επιδεχόμενοv &ντίρρησιν, δτι 
ό Λέων-11ανουιlλ ΜακρΟς dπΟ χαρrοφύλακος tοϋ έν 'λχρίδι &ρχιερα. 
τεύοντος Δημητρίου ΧωματιανοU προιlχ&η ε'ίς Επίσκοπον Βελλάς, δια τούτο. 
εχοντες {;π' Οψιν τα &.νωτέρω αναφερόμενα χρονικα δρια τfίς άρχιερατείας 
τοϋ Δημητρίου Χωματιανοϋ, πρέπει vd: -&έσωμεν Οπωσδήποτε μετd: τΟ εrος 
12J 6 τελευτών 11 τΟ 1217 &ρχόμενον ~αl τf]v εLς τΟ έπισκοπικόν &ξίωμα 
προαγωγt)ν τοϋ Λέοντος- Μαvου-fιλ Μακροϋ. 'Οπωσδήποτε ούrος Ίlτο Εν 
Ενεργείq: Επίσκοπος Βελλάς κατ 1 Άπρίλιον τοU 1229. Τοϋrο μαν&άvομεv 
εκ σημειcόματος τοϋ ο'ίκουμενικοϋ πατριάρχου Γερμανού Β' «κατd του 
μητροπολίτου l\7αvπάκτοv κυρίου 'Ιωάννου, 1) περί τινω1ι μοναστηρίων 

scln•ift.~ τόμ. ΛΖ', 1917., σελ. 14.9), Π. Κ. Πολά%ης, "Εν-&' &νωτέρω σελ, 154, 452 κ.έ. 
{Οπου 11 χειροτονία τοϋ Δημητρίου Χωματιανοίι τίίtεται κατό: τό 1217 -1218, δπως 
άλλως τε καl παρα Σπ. ~Ό Λαγοπάτη. '.l:!;v{t' ά\'ωτέρω). _ 

1) Πρβλ. Α. ΠαπαδόπουJ.ον Κεραμέα εν τfi αΒuζαντίδι» τόμ. Α' (1909) σελ. ο. 
lίf. H~"ellπ1ωfeΓ "Εν{}' άνωτέρω, σελ. 65 κ.έ. 'Άξια &Υαγραψijς είναι τιi [ Ψευδο]Δωρο-
1Jέου ΛJω,εμβασfας : Ε:lς τιiς ή μέρας τούτου τοίί βασιλέως 1Ιωάνν~υ Ι3ατάτζηJ, .? επί
σκοπος Δσμέι,ικος [=Δομενίκου. Πρβλ. B:γzantinisclι-Neugτiechιsche ~aln·~uch:Γ~ 
τό . Δ', 1923, σελ_ 374 κ. έ.J μετετέ'θ'η είς η)ν έπισκωτfιν Σταγώνος [=2-ταγων]. ,Ο 
dδ~λφός τούτου, ό κύρως 'lωά>'ν>Jς, μετετέ!Ιη δ.πό της 8πωκοπής 'J?ζοροv ε(ς . την 
'Έπακτον μηιρόπολιν,J (!.δε J. Α. C. Βιιclιοπ, Ci1roniques 6tJ:ange1·es ι-e]atιyes 
aux expθditions franyaiscs pendant Je XIIIe siecle, 'Ε,\• Παρισίοις 1,8ω,. σελ; 
ΧΧΧΙΙΙ). 'Εν τούτοις άλλαι παραλλαγαί τοίί [Ψεu?Jο]ΔωροtJ-εου :\lο\·εμβασιας, ως η 
Εν τω κώδικι Canonic. Graec. Oxon. 6ϊ (πρβλ. Σπ. Π. Λάμπρου, ιιΚέος 'Ελληνο
μvή;ων» τόμ. Ι-:;-', 1922, σελ. 163) παρέχουσι έν τψ χωρίφ. τ~ύ~φ έτ~ρας γραφd-.ς 
προφανώς όρ{}οτέρας: rιό Επίσκοπος Λομ1'ί%οu .• Σταγών, κα_ι ο_ αδε~φος τού~ο,υ δ 
'='ηf)Qς 'Ιωάvνnι; ιιετετΗ}n Ν.πό τfiς Επισκωτης 'ΕζεροV εtς την της Λ'αvπu.Ηου μητ:!JυJτu
~ι~~J. Καl ό ~εν' Ναυπdκτου 'Ιο;άννης, ό μνημονευόμενος εν τ ψ σημειώματι το~ Πα
τριάρχου Γερμαvοίί β' ιiιτΟ τοU έtους 1235, είναι προφα~ΟΟς ό '1-πόχα~κος, δ δf 
'Ιωάννης Ναυπάκτου, περl οίi λέγει τΟ άνωτέρω παρατε{}ειμενον χωριοv του [Ψευδο-] 
ΔωροDέοu Μονεμβασίας, είναι ό Επωνυμούμενος Ξηgός. ιΙερί τούτου 'ίδΕ τΟ: σημειω
-3-έντα ύπΟ Νίκου Α Βέη Εν «Yizantijs]{ij Yrenιennil{», τόμ. ΧΧΙ (1914), τμ1]μαι:;ι Γ', 
σελ. 194 κ.έ. (πρόσitες, Οτι ό 'Ιωάννης 'ΕζεροiJ [ ό ΞηρόςJ μνημονεύεται εν συνοδικc!J 
γράμμα-τ:ι άπό ΊοuλίοιJ μηνΟς τοU έτοu.; 1250 καi δι) «μακρόν τ' &νατλCtς όδοιπορίαν. 
f:γκοπόν τε καi δύσιππον, καΙ. πρέσβuς άφικόμενος [είς :ΝίκαιανJ πρΟς τΟν κοσμικον 
φωσφόρσν,τόν κράτιστοv καi &γιόν μου αlιτοκράτορα ['lωάννην Βατάτζην], έξ άπο· 
στολf]ς τοίί παγεuτuχεστάτου δεσ~ότου [Μιχαr]λ Β' τη·ς 'Ηπείρου}», ϊδΕ Ράλλην-flο
τλijν. ν~ν&' άνωτέρω. τόμ. Ε'. σελ_ 117. Φαίvεται, δτι ό 'Ιωάννης ΞηρΟς εν Νικαί~J 
ύπέβαλεν εtς τΟν Π~tρι&.ρχην ε;{. μέρους τοίί άδελφοίί αύτοU .1ημητρίου, έπισκόποu 

.J 
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έπιaκοπικών, καl περl παρ{}έvου njς ίεροJ.ογηffείσης πρΟ τijς ?"jβης.» 1) ΤΟ 
σημείωμα τοϋτσ προέρ'χεται Εκ τοϋ Εrους 1235, Εμ;τεριέχει δΕ καl Ομολο

γίαν τοϋ Ναυπάκτου, <<κατδ: τΟν 'Απρίλιον μfjνα προβάσαv τfjς β; 8πινε
μ1iσεως )) , συμπληρουμένην δΕ «δι' ύποσημάνσεων τώ-v ύπ' αύτδν έπισκόπων, 
τοϋ Βονίτζης Ίωάνναυι του Άεωϋ Νικοδι}uου, τοϋ Βελδ.ς 11favovήλ, τoii Δριϋ
vοπόλεως Θωμfi και τοϋ Βου{}ρωτοV Δημητρίου». co Άπρί.λιος της β' επι
νεμ11σεως πρΟ τοϋ Εωυς 1235 ε!ναι ό τοϋ 1229· ό τοϋ 1214, ό Οποίος 
Επίσης συμπίπτει πρΟς β' Ινδικτιώνα, άποκλείεται, καΙ. δι' Cίλλους λόγους 
καl διότι iiδη κατ' Άπρίλιον τοϋ 12]5 ό Λέων-Μανουfιλ ΜακρΌς διετέλει 
ε!σέη χαρτοφύλαξ τijς Μητροπ6λεως Λαρίσσης. 2) 

Ε!κάζω, οτι ή εκλογη τοίί Λέοντος-Μανουljλ Μακροίί ώς Βελλάς 
συνέβη βραχiι προ τοίί 'Απριλίου 1229, 3) οτε ό 'Ιωάννης 'Απ6καυκος 
βεβαρυμμένος ύπό τοϋ γήρατος καi τών πολλαπλών άγώνων, οϋς κατ<i τΟν 
πολυσχιδij αf>τοίί βίον διεξήγαγεν, ε!χε κυρίως παραιτηiJη τijς εις αf>τον 
λαχούσης Εκκλησιαστικijς. έπαρχίας, έπόμενο:; τι{) πό&φ ν' άποfiάνrι !)ακεν. · 

δύτης καl oUχl έπίσκοπος, 4) ΟUτω έξηγείται καl ή έν τψ γράμμα·ι;ι τοϋ 
Ίωάννου 'Αποκαύκου προς Δημήτριον Χωματιανον (&νωτέρω, σελ. 123) 

φράσις: «τιμητικΟν τοϋ σοiί Ναυπάκτου ποτε καl τijς ύπ' έμε άγίας έν 

Χριστφ άδελφότητος». Κατα το 1232 i] καl 1233 γνωρίζομεν έξ επισή-

Δομενίκοu (οlιχl ΔομοκοV), ζητήματα κτητορικοϋ δικαίου, περl ών ίδέ Ράλλην-Ποτλijν, 
"Ενίl' &vωτέρω, σελ. 119 κ.έ. Της πρεσβειακi'jς άποστολης τοϋ Ιωάννου Ξηροϋ είς 
ΝΙ,καιαν ποιούνται μνείαv ό Γεώργιος 'Ακροπολίτης {Εκδ. Α. Heiseπberg, τόμ. ·Α", 
σελ_ 91, 21. Πρβλ. καl σελ. 358), Γεώργιος Παχυμέρης (έ'κδ. Βόννης, τόμ. Α', σελ. 
266, 19) καi δ άνώνuμος τfις ~υνόψεως Χρονικfις (Εκδ. Σά{)α σελ. 502,8), άλλα πάν
τως οΏτοι -άναφέρουσι τί.ν &νδρα οUχί ώς 'ΕζεροU, άλλ' ώ; Ναυπάκτου, βεβαίως a
postel·iori. Του 'Ιωάννου Ναυπάκτου [τοϋ Ξηρού] 6χομεν μνείαν καl έν συνοδικψ 
γράμματι περl τijς έκκλησίας Τραπεζοiiντος &πΟ 'fανουαρίου 1260, tδε {Π. Τριανταφυλ
λiδου] '' Οί φυγάδες. 'Εν 'Α&tlναις 1870, σελ. 123 κ. έ., L. Petit έν « Bulletin de 1' 
Institut Archeologique Russe 3. Constantinople)) τόμ. ΙΓ (1903) σ. 163 171. 
Πρβλ. και Ξ. Ν. Σιδερίδην έv τfi 1.Νέq; Σιών», τόμ Ε' [1907] σελ 707-747). 

ι) 11-fig;ιe, Patrologia Graeca. Τόμ. ΡΙΘ', σελ. 797 Ράί.J.ης-Ποτλ1]ς, "Εν-δ' άνω
τέρω~ τομ. Ε', σελ. lOii-109. Πρβλ. καί Α. l!fηλιαράκφι, "Eνtl' άνωτέρω, σελ. 29& 
κ.έ. Π. Κ. Πολάκην, "Εν{} άνωτέρω, σελ, 462. 

~) Ίδ8 σελ. 138. Κατά τά ιiνωτέρω έξηγεϊται διατί τΟ λείψανον τοϋ γι.ιάμματος. 
τών Μετεώρων, έν φ σuνuπογράφεται ό Μανουήλ Μακρός, πρέπει νά προσγραφfj εί.ς 
τό Ετοι; 1215. 

3
) Ί-Ι εtκασία του Α. lιfηλιαράκη, "Εν-&' άνωτέρω σελ. 190, Οτι ό 'Ιωάννης 'Από-· 

καυκος άπεβίωσε πρΟ του 1228, έλέγχεται έκ τών πραγμάτων &.βάσιμος. Πρβλ. και 
λl. TVellπlιofer, "Εν{}' άνωτέρω, σελ. 65 κ.έ. 

4
) Sophrone PitridCs, ''Ένβ-' άνωτέρω σελ. 4 &ριt}, 2~20, κλ .. Πρβλ, καt Μ. TVellπ~ 

lιofer1 "Εν{}' άνωτέρω, σελ. 65. 

{ 
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Ν. Βέη-Λέων-Μανουήλ Μακρός- Καλοσπίτης-Χρυσοβέργης. Hl 

μων γραμμάτων, 1) δτι ό 'Ιωάννης Άπόκαυκος ε'ίχε περιβλη8η UπΟ τΟ 

Όνομα Ίωωινίκιος 2) τΟ μοναχικΟv rρΊβώνιον καl () [ Νικ1}τας J Χωνιά· 
της 3

) κατεtχε τΟv μητροπολιτικόν -θρόνον τfjς Ναυπάκτσυ. Φαίνεται λοι_-
' eι c 'Ι , •ι. , , c β . , , ~ξ ) , 

πον, οτι ο · ωαννης ΔΠΟκαυκος, καιπερ υπο αΛων παραιτησιν, ε ηκο ,ου-

{}ει, δτε εξελέγη ό Λέων- Μανου1Ίλ ΜακρΌς Επίσκοπος Βελλάς, να διέπn 

ί'πηρεσιακώς και κατΟ: τύπους τα κατό. η1ν Ι\1:ητρόπολιν Ναυπάκτου μέχρι 
τfjς κανονικfiς άναρρ1lσεως νέου μητροπολίτου. ~Η Εκδοχή, δτι ό 'Ιωάννης 

Ί\πόκαυκος δια τfjς φράσεως «τοϋ σοϋ 1Υαυπάκτου ποτέ» υπαινίσσεται τi]ν 

ίδίαν αύτοϋ Εξωσιν εκ τfjς ΊνΙητροπόλεως Ναυπάκτου κατ' &χολου8ίαν της 
-έριδος πρΟς τΟν ΚωνσταντίνΟ\' Δούκαν Κομνηνόν, 4) τΟν &δελφΟν τοϋ 
δεσπότου Θεοδώρου ~Αγγέλου Κομνηνοϋ, προσκρούει είς δεδομένα χρονο
/ωγικcl και U.λλα. "Αλ!ιως τε ό 'Ιωάννης ~Απόκαυχος, Οτε πλέον είχε παραι· 
τη&η του itρόνου αύτοϋ, 5) αUτοτιτλοφορείται δ ποτέ Ναυπάκτου. 

Κατ' άγα&ην σuγκuρίαν περιεσώi}η 6) τΟ Εγχύκλιον γράμμα, δπερ ό 
'Ιωάννης Άπόκαυχος άπηύ&υνε πρΟς τοUς ύπ' αϋτΟν έπισκό1tοuς 'Αετοί\ 
Άχελψου, Βου&ρωτοϋ καl Άδραγαμέστου Εντελλόμενος, Οπως ούτοι προ
βώσιν είς χειροτονίαν τών ύποψηφίων Βονδίτζης καl Βελλας, συνερχόμενοι 
ύπΟ την προεδρίαν τοϋ Άετοϋ, ώς τοποτηρητοίi καl πρωτο-3-ρόνου τοίί 
Μητροπολίτου, ε'ίτε έν τη επισκοπΏ 'Αχελψου ε'ίτε έν τίi κατ(.; τΟ Άνατο
λικΟν μονίi τfjς lVΙυροδοτούσης. "Ο 'Ιωάννης Άπόκαυκος εν τψ έγκυκλίφ 
τούτφ γράμματι &vαφέρει, Οtι καrατρύχετ-αι ύπΟ Επωδύνων πα8ήσεων καl 

1
) Ilfilclo::π:cJι,.JI-fiillω~ Act.a et Diploιnata, τόμ. Γ' σελ. 61 κ.έ. Ed. ]{'ΙJτt.z, «CllΓΪS· 

iopl1oros νοη Ancyl'a als Exarc]ι des Patriarclιcn Gennanos ΙΙ. » έν τfι «Έγ
zantinisclΊen Zeitschrift·)~ τόμ. Ι1'. {190ϊ) σελ. 120 κ.έ. {Π βλ. καl 11! Π"ell1~lιofrτ. 
"1-::ν-&' &νωτ:έρω, σελ. 67 κ έ., Lδέ καl σελ. 13). 

2
) Τό μοναχικόν τοUτο Ονομα του 'Ιωάννου Ναυπάκτου μαρτυρείται καί έξ &νεκδό· 

των γ.ειμένων τοϋ ά"δρός. Πρβλ. έπί τοU παρόντος V. G. Γasil)evskι'j, fΛ• τίί) Δ' 
παραρτήματι τi'jς Έπετηρίδος της Δημοσία:; ΑUτοκρατορικ-i'jς Βιβλιο-&ήκης της Πετρου. 
πόλεως δια τΟ Sτος 1883, σελ. 20 κ.έ 

:
3
) Περi. τοU άνδρός, περί οΌ άλλοτε διεξοδικώς -θ-α διαλάβωμεν, πρβλ. έπl τοϋ 

παρό\'tος άνωtέρω σελ. 134. 
{) Περί της Εριδος ταύτης πρβλ. επt του παρόντος Λf. TYelln1ιofω·, "Eνtl·' &νω. 

τέρω, σελ 19 κ.έ. Π. Κ. Πολά:-:ην, "Eνt'J' &.νωτέρω, σελ. 321 κ. έ. Κα-&' εκαστα περί 
α-Uτης περιέχουσι καl άνέκδοtα κατάλοιπα τοίι 'Ιωάννου 'Αποκαύκου, μάλιστα ή πρΟς 
τΟν Λαρίσσης έπιστολή έκείνη, έξ fjς &νωτέρω σελ. 135 έξεδό-θ-ησαν άποσπάσματα, 
·καί κολοβη έπιστολtl πρΟς ΔοκειανΟν (κώδιξ 'Ισαάκ Μεσοποταμίτου φυλ. 4β-5β. 
Πρβλ Γ: G. YasJ:Ueυslc~j, 'ΈνίJ' &νωτέρω, σελ. 3). 

.-,) Ίδ8 τιl άνωτέρω εν ύποσημ. 2 δηλω-ftέντα κείμενα. 
()) Κώδιξ 'Ισαιlκ Μεσοποταμ[του φuλ. 57β-58α. ΙΙρβλ. Υ. G. YasΠjevslc~j, "ΕνΟ• 

-ό.νωτέρω1 σελ. 16. 
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μάλιστα ποδάγρας δεινης, ώστε μόνον Uπτίως χαταχλίνεrαι, άδυνω;cλ)V να 

σrραφft ε'ίς δεξιΟ: καl dρισrερΟ: i) να κάθηται Επί γλουτών· «διd ταVτα-yρά
φει~Ξσχον dδυνάτως έως δεϋρο τdς χειροτονίας ποιijσαι τώ1J ύποψηφίων 

Βονδίτζης τε r.αl ΒεUiς, άλλ' ούδε εlς ΞμπροσfJηι Ξχw έλπίδα τοiι πά{}οvς 
τούτου dπαλλαγήJ'αt lj έnισκοπικόν τι διεγεργijσαι .. , . ούκέτι έλπίζω τd 

ύμών άδελφικd {}εάσασffαι πρόσωπα· έκλείπω γdρ όσον δσον τοίς πόvοις και 
ταίς αρρωστίαις κατατακείς». Πάντα ταUτα δρχονται ε'ίς Επίρρωσιν τfjς ύπο~ 

iJέσεως, Οτι 1'Ί ε'Lς έπίσχοπον Βελλάς έχλογ~ τοίί Λέοντος-!\ίανου1)λ Μακροϋ 
συνέβη βραχlι πρΟ τοϋ Άπριλίου 1229. Διεδέξατο δε ο-οτος, κατα πάσαν 
πι-θ-ανότητα, τΟν Βελλiϊς Κωνσταντίνοv, πρΟς δν Εχομεν έπιστολ·;;ν τοϋ Ίωάν~ 

νου Ά:ιτοκαύκου. 1
} Πι-3-ανώτατα δε πρΟς τΟν αίιτΟν Κωνσταντίνον άπευ

{}ύνεται καl γράμμα «τοϋ αUτοU [Ίωάννuυ 'Αποκαύκου J πρΟς τΟν πανιε-· 
ρ(όtατον Βελλdς, έρωτήσαντα δια γραφης, εί δίκαιόν έσtι διαζευχfΗjναι τΟ 
μέσον τοϋ Φραγγοπούλου συστ&ν συνοικέσιον καl τfjς -θυγατρΟς τοϋ Παρο:
δεισιώτου διό. την τοϋ &νδρΟς πρΟς τfιν γυναίκα Sμμονον καl πολυχρόνιοv 
κάκωσιν». 2

) Έπίσης ll «Ερώτησις τοU Βελλάς» καl ή f:&πόκρισις πρΟς 

ταϋτα τοίi μητροπολίτου ['Ιωάννου Άποκαύκου}» 3) αναφέρονται, κατιi 

πdσαν πι{}ανότητα, είς τΟν ΒελλCiς Κωνσταντίνοv. 4 ) Έξ άλλου δ διάδοχος 

τούτου ό Λέων- Μανουηλ Μακρός, fiχιστα πι-θανώς, &ς νομίζω, δύναται 

να ταϋτισ&fi πρΟς τΟν οίιχl κατ~ Ονομα φερόμενον Επίσκοπον Βελλάς έκεί

νον, δστις ύπέβαλεν είς τΟν πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως-Νικαίας 

Μανουfιλ Β~ Εγγράφως έQωτήσεις περl Εκκλησιαστικών -θεμάτων διαφόρων, 

&ηνα έγένοντο τΟ άντικείμενον τών συζητήσεων τοπικfiς συνόδου, 5) ή 

Οποία άνάγεται μεν είς τΟ Εως J 220 περίπου, G) άλλα :πράγμα η σuνεκρο-

1
) Κώδιξ ΊσαΟ.κ Μεσοποταμίτσυ φuλλ. 36α. Πρβλ. V. G. Vasiljevsl::i(j, "Εν-& 

άνωτέρω, σελ. υ. 
2

) Κ&διξ Ίσαόr. Μεσοποτ;αμίτου φύλ. 14β. Πρβλ. V. (}. γasiljevsk'ij, ''~ν-&' &~ 
νωτέρω, σελ. 6. 

s) Κrϊ:1δ!ξ ΊσαcΊ.κ \1εσοποταμ~ωυ φύλ. ββα-β. Πρβλ. Υ. C. Ya;;~jevlcij, "Εν-Β' &νω· 
τέρω, σελ. 18. 

"") Ό Βελλάς, ό U.ναφερόμενος έν κανονικψ γράμματι τοϋ 'Ιωάννου 'Αποκαύκου 
(παρU Α. Παπαδοπούλφ Περαμεϊ, 'Ανάλεκτα Ίερf)σολυμιτικi'jς σtαχυολογίας τόμ· 
Δ., σελ. 119} δΕν διίναtαι να όρισ-&fl άσφαλ&ς. ΤΟ αlnO σuμβαίvει καί έν σχέσει 
πρός τΟν 13ελλt'iς-τ0ν ά)•αφερόμενον έν γράμματι τοϋ Δημητρίου Χωματιανου παρδ. 
J. Β. PitΓa, ~Εν{}' &νωτέρω, τόμ. Cj', σελ. 162. 

·"') J11ansi: Conciliorunι collectio, τόμ. ΚΒ', σελ. 1138 κ.έ. Hef6le, Histoire des 
conciles, τόμ. Η', σελ. 119. Ράλλψ;-Ποτλf'ίς, ''Evft' &νωτέρω, τόμ. Ε' σελ. 114 κ. έ. 
(Πρβλ. τό. άνωτέρω σελ. 139 ύποσημ. 1 άποσπάσματα). 

G) Α. J11ηJ.ιαράκης, "Ev-6-" άνωτέρω, σελ.108 κ.έ. (Πρβλ, δμω; r.αl σελ 831 κ.έ. έν 
ίιποσημ. 3. Α. Heisenberg εν τfi~(Byzantinischen Zeitsclιift~ τόμ. ΙΔ ', 1905, σελ. 167. 

~ 
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τψJη άσφαλώς κατ Ο: τΟ -δέρος τοίi 1 :650. 'Άγνωστος Βπl τοϋ παρόντος είναι 

η πηγή, κα{}' ηv δ Π. Άραβαντιν&ς &νέγραψc; τΟν ΊΗανουf]λ έπίσκοπον 
Βελλάς εν Εrει 1233. 

Έπανερχόμε3-α εiς τΟ συvοδικΟν γράμμα τ:οίi 'Ιωάννου 'Αποκαύκοu επ! τfi 
ύπσθέσει τοϋ Λέον-cος (Μανουιlλ) Μακροίί καl τfjς ΕLρ1lνης c Α γιοαγα{}ίτου, Εν 
φ άναφέρει ούτος, δτι παιδίοv ΟΟν προσφκειώ-δη εν Κορίνδφ «τψ &ρχιεπι~ 
σκόπφ εκείνφ τψ Χρυσοβέργυ» πάντως μετα τΟ 1170 (άνωτέρφ σεlι.127 καl 
129). Πρόκειται περi μητροπολίτου Κορίν1Jου, δηλουμένου μόνον διa τοίί 
οίκογενειακοϋ αίιτοϋ Επωνύμου, δπερ ύπεν-8-υμίζει όνομασtΟν καl διαπρεπfi 
βυζαντιαχΟν οίκον. 1} Ποίος είναι ό Χρυσοβέργης οίiτσς μητροπολίτης Κορίν-

1
j Πρβλ . .Jιf. '11·eu, Niceplωτi ClΙrys<JbeΓgae ad Angelos ω·ationes tres [Ρι·ο

graιυιn des Friedriclιsg;yωasiuωs in Breslau. \γissensclιaftliche Abhandlung] 
Bι·eslau 1892, σελ. 37 κ.έ. Πρβλ. καi L. Petit Εν τφ ιιBulletin de l'Institut Ar
cbέiologi<lue Russe a Constantinople» τόμ. ς', τειίχ. Α' (1900) σελ. 63. J. R. Asnυts, 
ι(Die EtlιopOie des Nil{eplιoros Chr.ysoberges ίibeι· Julians Rhetoι·enedΠrt έν 
τfl «BJτzantinische Zeitschrift~ τόμ. ΙΕ' (1906) σελ. 125-138. "Ανδρες έχοντες τΟ 
έπώνυμον Χρυσοβέργης π. χ. καί παQα Δημητρίφ Χωματιανψ, Ι. Β. PitΓa, "Eνft' &νω
τέρω, τόμ. ς, σελ. 143-146 . .Jι1ilclosirlz- .Jι1Ullet·, Acta ·et Diplonιata, τόμ. Δ'. σελ. 
62 (κουροπαλάτης Βασίλειος Χ ρ., ϊσως δ αlιτ;ός nρός τΟν δμώvυμον, μνημονευόμενον 
έν έτει 1194, αύτό-6-ι σελ. 185), σελ. 98 (σεβαστός Χρ.,) σελ. 108 κ. έ. (ό πρωτονο
τάριος της μητροπόλεως Σμύρνης Γεώργιος ό Χρ. τφ 1281, βεβαίως ό αlιτός πρΟς 
τΟν όμd.>νuμον κληρικΟν Σμιίρνης, τΟν μνημονευόμενον έν έτει l2j6 καi. 1263, αύτό{}ι 
σελ. 164, 157), σελ. 114 («τiρ Χρυσοβέργu έκείνφ» Εν εγγράφφ του 1285, ό αlιτός 
πρΟς τΟν μνημονευόμενον τiρ 1181, αύτόftι σε.λ. 122 κ. έ.), σελ. 268 («πλησίον της 
όδοU τοϋ Βο'ίδii καί τοϋ Χρυσοβέργοu~ ). L. Petit- Β. KoΓablev ,Actes de Chilan
dar σελ. 182 -185 (Λέων Χρ. ύπογράφει γράμμα τοίi έτους 1322 ώς «ό δοίiλος τοU 
κραταιού καi άγίου 1l μ& ν αύftέντοu και βασιλέως»). 'Ιωάννου τινός Χρυσοβέργη παρε
δόθησαν στίχοι εiς τΟν Οσιον Λουκάν τόν Στειριdηην· εκ τών στίχων τούτων έξάγετα~ 1 
Οτι ό Χ ρ. ούτος ίιπfjρξε πατi]ρ -θ-υγατρός Ονόματι ΑΙ.κατερίνης (iδε Γ. Κρέμο1', "Εν&' 
ά\'ωτέρω, τόμ. Α', σελ. κ'~κβ'). ΚαΙ. έπl μολυβδοβούλλων βυζανηακών ιiνάγινώσκεται 
τΟ έπώνυμον Χρυσσοβέργης κατ' Επανάληψιν· οϋτω έπi. τοϋ μολυβδοβούλλου Θεοδο
σίου Γ', πατριάρχου Άντιοχείας κατα τοiJς χρόνου.; τ&ν Κομνηνών- έκ τών αlιτ5Jν 
'ίσως χρόνων :rι:ροέρχεtαι κα!. μολυβδόβουλον φέρον έιti της έτέρας των Οψεων τiιν 
έπ<γραφ>]ν' j· Ο ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ THC ΑΓΙΩΤΑΤΗC ΜΕΓΛΛΗC EKKΛHCIAC 
c;-EΦAXOC Ο XPY[COB]EPΓHC. Προφαvο-Jς άρχαιότερον, έκ τοϋ Ι' α{ώνος,είναι μο
λυβδόβουλλον μετ& τi'jς Επιγραφfις: t ΘΕΟΤΟC~ Ι30ΗΘΕΙ-ΠΕΤΡΩ ΙΙ(αt)ΡΙ(κιω) 
ΚΡΙτ(η) ΤΟΥ ΒΙΙΛΟΥ' S ΤΟΥ XAPCIANOY ΤΩ ΧΙ'ΥCΟΒ~ΡΓΗ. (G. Schlunι
bergeΓ, Sigillographie de l' Enη)ire byzantin, σελ. 313, άριft. 1, 132 U.ριft. 8

1 
285 

άρι-& 1, 637.-Π. llf. Κωνσται•τόπουJ.ος έν Journal intenιational d'arclιΘologie Nu~ 
ιnisωatique, τόμ. ΖΊ 1904, σελ. 294, άριθ. 702). 'Ιέραξ τις Χρuσοβέργης των μετά 
τfιν "Αλωσιν χρόνων Ετάφη εν τfl μονfi ΚαισαριαΙ•ί'jς, δπου &νευρέftη καi. τό σχετι-
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t!ου δiν γνωρί\ομεν μεrd βεβαιότηrος. 'Ασφαλwς δ8v πρόκειται περ[ τοίi οiκουμενικοίί παrριάρχου Λοvχα Χρυσοβέργη (1156-1169), οσrις και ώς 
συγγραφεuς είναι γvωσrός.ΙJ Πιt!ανώς rαύτιστέος προς τον Κορίv&ου Θεό. δωρον, δν γνωρίζ"ομεν εκ τwv πρακrιχωv τώv εv Ιiτει 1157 χα! 1166 
συγκροrη&εισωv μεγά!.ωv έχείvω·r συνόδων κατd τοίi Σωτηρίχου Πεvrευ. γένους 

2

) χα[ ε[ς OV έγιο 8
) dποδίδω Κα[ μολυβδόβουλλον, φέρον dφ' ένος μ8v έv μοvογράμμαrι ro οvομα ΘΕΟΔΩΡΟΥ, &φ' έτέρου δ8 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ(όπου) ΚΟΡΙΝΘ(ου). ') 'Επίσης ό Κορίvt!ου ούτος Θεόδωρος vοητέος χα[ έv τφ σvvοδιχφ σημειώμαrι «περ[ τοίi μη γίvεσt!αι γάμοv έβδό

μου βα/Jμοίί έξ αΖματος», Ιfπερ συvετάχ&η ψηv[ &πριλίφ ια', i!πιvεμήσεως ιδ',, Ιjτοι εv iiτει 1166, «προκα&ημέvου Λουκα [Χρυσοβέρyη] τοίi &γιω. τάτου κα[ οlκουμεvικσίί πατριάρχου». 'Ev τφ σημειώμαrι τούτφ &vαφέρε
ται μεταξu rώv παρακα&ημέvων &ρ χ ιερέων καt ό Κορίvt!ου, &λλ' &'vευ ονόματος. 5

) Δυστυχως ή έκκλησιασrικη 1στορία Κορίv&ου χατα τον Ι'-
------------------·---

κόν iπιτύμβωv (iδε d. Γρ. Καμπούρογλου, 'Α~ηναϊκόν 'Αρχαvrολόyιον. Α' 0[ Ciρχov. τες J\Ιπεvιζέλοι !Εν 'ΑitήνωςJ 1921. σελ. 92, iiποσημ. 1). Χρυσοβiρyη καi χωρiον τοu aλλοτε δήμου 'Ωλεvεiας. Τά Χρυσοβι'ργεια τοπωνυμiο έν Χiφ ((δε π. χ. Γ. Ζολώτα, Ίσrορiα τijς Xiov, τόμ. Α', Μέρος Λ', έν 'Αitήναις 1921, σελ. 519). Περi τοu Χρυ. σοβiργ>Jς έv τφ !!πει τοu Διγενη 'Ακρiτα tδε Π. Καρολiδην έν τjj 'Επιστημονικfi 'Επε. τηρiδι τοu 'Εi!ν. Πανεπιστημίου τοu l!rouς 1905-1906, σελ. 225-6. Περi τοu βα. πτιστικο'σ Χρυοοβiργης tδε έπ' έσχάτων Nikos Α. Bees, Der fl·anzδsisch-mj(teJ
griechisc]Je Rittenomen Iιnberios unct Margarona. unct die Grundungssage 

-des DaphniJcJosters bei Athen (= Texte und Forscl>ungen zur Bγzantinisch 
-Neugriechischen PhiJoJogie ΝΓ. 4) Berlin-1Vilιnersdorf 1924, σελ 47. 

') Ν. Γεδεώ,., Πατριαρχικοi πiνακες, σελ. 360 κ.έ. 111. Tι·eJt, 'Εν{}' άΥωεέρω σελ. 
37 Krunιbaclιeι; GBU• σελ. 466,472,761 (lλλ. μεtάφρ. τόμ. Β', σελ 120,130,723 κ.Ι.). Π. Ι. Δ[uοβου,.,ώυιςJ παρι) Σπ. Π. Λάμπρφ, <Νέος 'Ελληvομνήμων, τόμ. Ι:;-· 

(19221 σελ. 198 κ.Ι. (το Κeiμενον παραδέδοrαι καi έν Βεροl,"'αiφ καi έv Σινuϊrικc;; χειρογράφφ, Περi div aλλοτε. 'Ff άρχιj iiπεvi!υμiζει σεiχοvς του 'Ιωάννου τζέτζηι. 
') [Α. Mai], Spicileg·iωn Rωnanuω. Τόμ. Ι'. 'Εν Ρcδμη 1844, σελ. 61 Ιπρβl •• καi σελ. 91, 80, 84). fifig;ze, Patrologia Graeca. ΤQμ. ΡΜ', σελ. 1"'. fifaιιsi, Saω·ω·uω conciliorωn nova et anψ]issiιna coHectio. Τόμ. ΚΒ'. 'Ev Βενεri~ 17ϊ8, σε/,.11-12. Μ. Πδ,ών, "Μνημεία rijς έκκi.ησιασηκης ίσrορiας τοu !G' α1ώvος, iν 

rn <'Εκκi.ησ<ασηκn 'Αλη~,;~, τόμ, t;' (1883-4) σελ. 459,460,4ϊ6,635, τόμ. Ε' (1884-5) σελ. 76, κ!,, Πρβλ. καi Ρ. C!eala!ldenι, "icνi} ·aνωτέρω, σελ. 642, 648 κ.Ι. 
') Ν!κοv Α. Βiη, "Ζω· Sigillographie dω· bγzantinisc]ιon Thenιcη Ffollas 

nnd Peioponnes, [S. Λ. ans «Vizantijski,j Yι-eωennik, Bd. ΧΧΙ, 1914). Dorpal't 1915, σελ. 100 κ.έ. (πρβλ. καί σε), 234 κ.€.). 

') G. 8c!ιlπnιber_qeι·, Sigillogι-apJιie de 1'Eωpiι·e bγzantin. 'Εν Παρισiοις 1884, -σελ. 732. ί ;ψ 1. Νrκος Α. Βiης, "EvD' ά<·ωτέρω, σελ. 100 κ.ε. άρι~. 7. 
") Ράλ!.,ις-Πο,λη~ "Εν&' dνωτέρω, τόμ. Ε·, σε!,, 95. 

_, 

, Χρuσοβέργης · , Μ ός _ Καλοσπιτης-Βε'η-Λέων-:\Ιανουηλ ακρ 

Ν. , - &α f\το 
ι c δε &.ποχατάστασις αuτης ~ , ει , λίαν χασματώδης ) η τικη καl δη εν σχεσ ΙΓ' αtώνα εινα~ ιλολογικijς aπόψεως διαφωrισvώ !π' ονόματι Γρη-
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καl άπΟ χαitαρως : Εογα τa φερόμενα κοι ς - αϋτών Ιfργωv μματικα !κείνα • , "ν γραμματικων .πρΟς τα γρα . 2) ΈΟ.ν ό συνγγραφευς τω • , &ου ώς εν rισι χει-
, Κ ρίν&ου. ')λ' Γ. ώργιος Ι~cοριv ' Κ γοριου ο , Κσρ(v{}ου, α' α ε ,. ον Γεώργιον " Ο· , , Γρηγοριος , ίiτο' προς τ , _ -:καλflται ουχι , 3) τότε ταϋτιστεος ο > - •όδων τών ετων 

' παραδιδεrαι, ' , πρακrικοις συ\ β δ' ρογραφοις τ ,.. Εχομεν μνειαν εν " ' ει καl μολυ οΜ 
• "νον ουrινο, Κ ρίν{}ου ανηκ • .ρίν&ου εκει 4) 'Ε' τον αϋτοv 1εράρχην ,ο 'Α{}ηνών φέρον τ1jν επι· 

1027, 1028. ις - ατικοϋ Μουσειου , 
- 'Ε{}νικου Νομισμ "( ) [Γ]εωργιου. βοuλλον του , [ υλ]ακη)ρ [τijς] γραφη ς , ' 

{]ν : Σφραγις φ , [!v] Κοριv&ιοις ). Ύραφ - - ποοεδρευοντος 
του νυν .. 

'~ "Εν{:}--- . Ράί.Ι.ην-Που.φ•, ,' - _ • 1186 (πρβλ π.χ. , Ι' ρίν&οu, ε<ς δικω του ετοuς , εροπολ<rης '
0 

, 
1) 'Εν σημειώy.ατι) σ;~~) α~·~φέρεεαι, άνευ δvοβ,{~tοηςς.μriρος μη ό\ ομαστι,Ι}αν~i:~ 

• Ε σε, . νΧρυσοεργ 'ΚΝΣσα,< «νωτέ~ω, :ομ ;,., dποδώση τό ~πωνυ,μο δ Μιχαήλ Ψελλος παρα . Π; i τού άρ-
,., , i]δυνητο τις ( • itou επιστελλε< , 

1
876 σελ 296. ρ . 

'". ενον μητροπολiτην Ι .ορc~· 'Εν !Jαρισίως-Βεvετι~ - 'πρός χρυσόβουλλ~ν τlov ρομ , β) ωi!ήκη, το μ , . ειώματι σχετικφ u Β' παρα Ju e~ .σα<ωηκη Βι ' lfΜαν,ζiου εν σημ' - αrριάρχου Γερμανο λ , ν "Ε·ν{} 
• Κο ;,nov κα< • ou ύπο του π " 'δ' 'Α Μη .ωροκη ' χιερεως Β ρ άτζη και έπικύρωσι~ αυ: ω σελ. 135 iJποσ. 4) ι ε • ο' ν και έκ μολυ-Ί άννοu ατ ( β) ανωτερ • t!ou (γνωστ 

19

• ω l "Εν&' dνωτέρω, πρ ", • ρχ<επ(σκοποv Koρcv . Ε' 1902, σελ. σ, Νωο e, 299 Προς Βασ,J.εων, α "I' !}' dνωτέρω, τομ. ' , , μέσα τοϋ ό.νωτέρω σελ: ' Κ Μ ΚωνοεαηόπΜ>i.Ο>• ' "ν. Νικαίας, dκμάσας κατα τα libι·is Bi ~δο:ο~~~ο~~ι~~:λλε: ό eεόδω,:.οςπ~~~ρ;~:;~~i: Miscel!~nc.oι·~:μ~x 
1 

';;,;~·σελ 556--αρι ·_ 'Η σχετικη έπιστο η t ti· Jesu. Τόμ β • εν ·,μ Jς' 1922, σελ. Ι' αtωνος, .. ani Soc e a " , ,. ) , νήμων», το ' , , 
Collegn Rom • Νέος Ελ .ηνομ , Σ "ρος εφοvεuσε bliothecae Σπ Π Δαμπρου, , . δν Λέων ο γου 'δ. 

c57 (πρβλ έπ' Εσχάτων λ. ο~ Koρίvil-ou Νικολαου, λ 165) ένδιαφερούσας ει η-
u - ητροπο <τ • μ Β' σε · • Π Λάμπρου, 476) Περl του μ . s Christianus, το . , 'Χ άτηc i'κδ Σπ. β", Λf. LequieJι, Orιe:' Μ αήλ 'Ακομcνάτος ο ω~< λ -•594. 612-13). ·ο Γφ:(πρ , αρέχε< καl ό 'Αi!ηvων {χ 170 21-24 (πρβλ και σ~, oe) 168) καi κατ' αυ-σ:ις π, έν 'Αitήναις 1880) σε . .('Eνtt' ανωτέρω τόμ.. ' ·: ΚΑ·, 1912, σελ. τομ β ' ( , .α.οu δν ό Μ. Lequten ι· ~~che Zeitscl!πft,, τ;~μ , έχλογ!j μη-, ος Κορινυ • , - Byzan ιη,ο "ξ ν ψηφων επ y~ρ'' Ι Κ Βογ,ατζiδης (εν ;η'" 1642 συνυπογράφει πρα 'ι 1641 (ίδε Α Παπαδο-τον ο · , πρώτον εν ετει ' , Φεβροuαριφ 

147) itέrει το ~είσαν μηνι β) 
144, . ου Παλαι&ν Ιlατρ&ν συ~ταχ λιοi!ήκη. τόμ. Δ'' σελ 1 . sala [1917], σελ. τροπολιτ . 'Ιεροσολυμιηκη Β<β Eι·otianstudιen, Upp. - 'Βγzaη-.πούλοv κ,ραμ,ως, . Ε st Nacl,maιιsOJι, . Koι-inth• εν τοις 

' Ίδε έπ' έσχατων rn . des Gregoι·ιos von 55 

) ,zur Datιerung . Β' (1921) σελ. 53- . 164 Ι. Κ. Βο-233 κ έ Ρ. J.f aas, I b .. chern' το μ. '!" Β' σελ ' 
. . "h.Neugiechischen Ja ιQr ~ Oι·iens ChrΪstianus ομλ 147 '!δε καί κατωτέρω. tinιsc Π βλ καl Le uιeJι, . ΚΑ' (1912) σε . . 'λλ Πο<λijς ") Αύτόflι. ρ . . . h ZeΪtschrift• τομ. 467 8 477 8. Ρα ης- ) 7ιατζ{δην εν τ? «CByz~ιn·o t~~~: :ollectΪo. τόμ. ~~··π-σ:~ Α. ~~~ν, "Eνit' ανωτέρω, σε'· 4 

]{; lSt OllCll Π βλ Και .ΗtΚ 
) αι ' · Ε' σελ. 24-32. ρ · 5" ύποσημ. 1). · Nu-'Έvit' άν':':.έρω,, ';'/~fa~s, "Eνil ανωτέρω, σελ. 1 \,;eι·national d'Arhθologιe lOO 234 (ιδε και · . λ έν τ<j\ <•Journa 10 _ ΊΙ!f. Κωνσταvτοπου .ος ") κ. " . 
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'Ακριβώς ή ώραία ίiμμετρος έπιγραφij τοϋ μολυβδοβούλλου (μία τώv 

άρχαιοτάτων έπl βυζαντιακών νομισματικών·καl σφραγιστικών μνημείων), 1} 

προϋποτιftεμένου, δτι αϋτη προέρχεται έξ αύτοίi τούτου τοίί κατόχου τοίι 

μολυβδοβούλλου, έλέγχει aνδρα λόγιον καi περi τα μέτρα ίiμπειρον. Ίο 

δΕ Πάρδος, τΟ εν τισι χειρογρά(pοις είς τΟν γραμματικΟν Lεράρχην Κο·· 

ρίν8ου προσγραφόμενον, 2 ) -&εωρητέον-κ_ατ' έμΕ- Ούχl ώς τΟ οίκογενεια

κΟν Ονομα αύtΟίί, ώς πιστεύεται, 3) άλλά πολλψ μάλλον ώς τΟ βαπτιστικΟν 

Ονομα, Οπερ ο-δτος είχε πρΟ της κουρας. ΤΟ έκ τών &ρχαίων η~η χρόνων 4) 

γνωστον κύριον ίiνομα Πάρδος (πρβλ. καi Πάρδαλις, Παρδάλιος, ') Παρδα

λάς 6) fίτο καl κατά τοUς ΒυζαντιακοUς χρόνους ώς βαπτιστικΟν είJχρηστον~ 

Παρ<'< Θεοφάνει ;) κείται: τούτιρ τψ ίiτει ( = δ041 άπο ilεμελιώσεως 

κόσμου) ... ένεπυρίσllη ή ο!κία η λεγομένη τών Ιlάρδου». Μολυβδόβουλ

λον τοϋ Ι' η ΙΑ' αίώνος ίiχει τljν επιγραφήν : ΚΕ ΒΟΗΘΗ ΤΩ ΟΩ 

ΔΟΥΛΩ-t ΙΙΑΡΔΩ ΒΑΡΔΑΡΗΩ ΘΕΟΑΛΟΝΙΚ'(ης) 8). Ό δε «πρω

τοσπα-Βάριος flάρδος», δ μνημονευόμενος κατα τΟν ΙΑ' αίώνα ύπΟ τοϋ· 

Κεδρηνοϋ, 9) είχε τΟ 5νομα τοϋτο μιiλλον βαπειστικΟν η ο'ίχογενειακΟν ι ο). 

ΤΟ αUτό, ώς φαίνεται, άλη8εύει Εν σχέσει πρΟς τΟ Ονομα Πάρδος καl Εν· 

άχρονίστφ γράμματι τοϋ Sπισκοπικοϋ άρχείοu Νερέτου 11) καl έν γράμμασι 

τijς μονijς Χελανδαρίου 12) τών έτών 1323 καl 1324. Το δε Ιlάρδος ώς 

ιnismatique» τόμ. Β' {1899) σελ, 122 κ.έ. άρι{}. 3, τόμ. Ε' (1902) σελ. 196, c'ιριft" 
79, τόμ. Ι' (1907) σελ. 109, άρ,&. 203. Πρβλ. Νiκον Α. Βέην, Αύτό&<, τόμ. Θ' (1906) 
σελ. 51, καί Sνft' ό.νωτέρω σελ. 100. 

l) Πρβλ. Νίκον Α Βέην, 'Έν&' άνωtέρω, καt έν το τς έκτιιποuμένοtς Byzantinisclιen 

Siegelbeschreibungen nebst eineι· Einfίihι·ung in die Siegellehre-und Foι·
schung des griechischen Mittelalters άριft. 1-

2) Πρβλ. Κ. Krumbacher, GBL2 σελ. 588 καi δη Ι. Π. Β·.yιατζίδην, "Εν-&' άνω

τέρω_~ σελ. 146, 148. 
s! Π. χ. επ' έσχάτων ύπΟ Ι. Κ. Βογιωζiδη, "'Ενθ· άνωτέρω, σελ. 148 κ.έ. 
4 ) Pa]Je's- Benseler, \\Tδrteι·buch deι· gι·iechischen Eigenamen. Τόμ. Β'. 

Braunschweig 1863-70, σελ. 1133. 
") Αύτό'fi"ι [, Κ. Βογιατζlδης, "Εν{}' άνωτέρω, σελ. 148 
6 ) Pape's · Bensele1~ "Eνft' άνωτέρω. Fr. Preisigke, Namenbuch, σελ. 279~ 
7) ''Έκδ. C. de Boor τόμ. Α', σελ. 226, 11-"-17 (Πρβλ. καί Γ. Ζολώτα, •Ιστορία 

τfις Χίου τόμ. Α', σελ. 516, τόμ. Β', σελ. 522~. 
8) G. Schlu1nberger, έν •Revue Nuιnisιnatique», σειρό. Δ', τόμ. Θ' (1905): 

σελ. 321, άρι&. 204. 
9 ) "Εκδ. Βόννής, τόμ. Β", σελ. 548. 
10 ) Ώς νομίζει έπ' έσχάτων ό Ι. Κ. Βογιατζίδης, 'Έν{}' &νωtέQω, σ~λ. 148. 
11 ) Fr. TriΨtehera, οιΕν{}' &νωτέQω, σελ. 543, (ΑVτό'fi"ι, σελ. 1:15: είς τό τοπον

πω{}εσίαν τοίί βουνώ τοϋ Πάρδοv). 
12) L. Petit-B. Korablev, "Εν{}' άνωτέρω, σελ. 199. 14, 207. 2, 5. 

I ,, 
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έπcδνυμον άπαντQ κατd τ_οVς βυζαντιακοlις καl νεωτέρους χρόνους έν ποικί. 

λοις κειμένοις 1
) καi εν μολυβδοβούλλιρ τοϋ Θ' η Ι' αiώνος. ') Πρβλ. καi τ<'ι 

βυζαvτιακα κύρια δν6μαtα Λεόπαρδος ·~) καl Παρδολέων, 4) ών τό δεύτε

ρον &ναγινώσκεται καi έπi βυζαντιακοϋ μολυβδοβούλλου τοϋ ΙΑ' η ΙΒ' 

α!ώνος: t ΚΕ ΒΟΗΘ(ει) ΤΩ ΟΩ ΔΟΥ ΛΩ ΠΑΡΔΟΛΕΟΝΤΟΟ. ') Κuί

τσι η άνάγνωσις τοϋ όνόματος φαίνεταί μοι άμφίβολος, 1Ίδύνατο δΕ τοϋτο 

να ληφ8fι oUχl &ς έπώνυμσv, dλλCt ώς βαπτιστικόν. Λίαν άμφίβολσν εί\·αιι 

αν τό ΒυζαντιακΟν κύριον Ον σ μα Βαρδάλιος 6) πρέπει να συσχετισ-3fι πρΟς τΟ 

Ιlάρδος καi Πάρδαλις. Ό δε ο(κουμενικος πατριάρχης Διονύσιος Γ' (1662-
1665), είχεν οίκσγενειακΟν Ovoμ!J οϋχi Πάρδαλις, ώς UπΟ πολλών έρευνη

τών αναγράφεται, 7) iiλλι'ι Βαρδαλijς, 8 ) οπερ βεβαίως ο~ τε προς το Βαρδά. 

λιος σϋτε πρΟς τΟ Πάρδαλις fχει τι τό κοινόν. OL δΕ κώδικες, Εν οίς ό γραμ-

1) Π. χ. ilf'ilclosich- ΛfiilleΓ, "'Eνfl'' 6νωτέρω, τόμ. Δ', (\ελ, 201 (Hi) 1250). σελ. 

171 (τψ 1275). 'Εν σημειc:ψατι τοU έτους 1631 προκειμένου :ιιερi κτημάτων της Ά-δη. 

ναικης έκκλησίας της Παναγίας τού 'ΑγγέΛου παρό. Δ. Γ'ρ. Καμπούρογλου, ~Ινημεί'α 

της ίστορίας τΟ)ν Άftηναίων, τόμ. Α', σελ. ;-}31 (ιι: •.• στα Πατήσια καί κατα τb μέρος 
τοϋ llάρδου .. , ») 'Εν τφ κώδικι τοU Χιακοϋ χωρίου l.:υκούση, όπου οί U<iρδοι καl 

Φάρδοι λέγονται (πρβλ. Ι. Κ. Βογιατζiδην, 'Ένft' άνωτέρω, σελ. 148 κ. έ. Γ. Ζολώτω•, 

~Εν{}' ανωτέρω, τόμ. ΒΊ σελ. 422. 
2

) Κ.llf. Κωνσταντόπουλο;, "Εν{}' άνωτέρω, τόμ. z· (1904) σελ, 2.%, &ρι{)-. 678. 
Κ(ύρι)ε βlοήδει] τψ οψ δούλφ.-[Δη]μητρίlου .. Πάρδu-v; 

3
) Π. χ. παρti Miklosich·lHίillH, ~Εν-&' άνωτέρω, τόμ. Ε', σελ 58: <·χωράφιον 

τοϊί Λεοπάρδου τΟ καλούμενον τοϊί Τροποϋ:. έν Κεφαλληνίq. τΟ) i2β!.-Παρά FJ•. 

T~inchera, "Εν{)' ιlνωτέρω, σελ. 165, 167 : Δέων τοϋ Δεοπάρδου, τ ψ 1141, σελ. 330 : 
«tO άργο\• χωρον τών παίδων πρεσβυτέρου Πέτρου Λεοπάρδου». 

4
) 11. χ. παρti Milrlosich- Mίilleι·, "Εν-δ' άνωτέρω, τόμ. Δ 't σελ. 229: ΊωάJ•νης 

δ Παρδολέων τψ 1293. 'Εν έγγράφφ, συντεταγμένφ κατ' Αϋγουστον 1358, της ΆγιΟQει· 
τικfις μονfις Παντοκράτορας ύπογράφει Θεόδωρος δ Πα!jδολέων (L Petit, Actes du 
Pantocι·a~or (=Actes de l'Atlιos Π., Παράρτημα τοϋ !'τόμου τών .. Yizι:ιntijslri.i 
Vl·eιnennιk). 'Εν Πετρουπόλει 1903, σελ. 7. 73.-Παρ& Mίklosi{Ιh ·l\iίiller, 'Έν-&· 

d.\'ωτέρω τόμ. Ε', σελ. 61 : ~χωράφιον.. τοU Γ1αρδολέοντος~ έν Κεφαλληνίq. τψ 1264. 
'>) G. Scltlunιbω·ger, Sigillogι·aphie de l'Eιnpiι·e byzantin, σελ. 687. 
61 Η. 1Vloritz, Die Zunaιnen bei den byzantinischen Histoι·ikern und 

Chronisten, Teil f, (=Prograιnιn des Κ. Huιnanist.ischen Gyιnnasiums in Lands
lωt fiir das Schuljahι· 1896/7) σελ. 48. 

7
) Π. χ. ύπΟ Ζαχαρ/ου ~Μαθii (κατάλογος Ι.στορικΟς τών ;τρώτων έπισκόπων καΙ. 

τών έφεξfις πατριαρχών -ι:ης έν Κωνσταντινοuπόλει Άγίας καί ~1εγάλης τοϊί Χριστοϋ 

'Εκκλησίας, έν Ναυπλίφ 1837, σελ. 217), καl έπ' έσχάτων ύπό Α. Κεραμοπούλου (έν 

τU έφημsρίδι <;'Αγώνι» τi]ς 20 Φεβρουαρίου 1904, &ριit. ??ι7) καi. Ν. Ι. Γιαννοποfλου 

(έν τί] Έπετηρίδι Παρνασσοii, τόμ. Ι', 1914, σελ. 271 κ. έ ). 
8 ) Δημ. Π. Πασχάλη, Διονυσίου Δ' άνέκδοτον σιγίλλιον περί τfις έν 'Άνδρφ ίεράς 

μονfις τfις Παναχράντοu (έν '.Α:6ήναις 1924) σελ. 5 κ. έ. (πρβλ. καί περιοδικΟν ((Θεο~ 

λογίαrι τόμ Β', 1924, σελ. 71). 

J 
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μω:ικός μητροπολίτης Κορίν&οu αναφέρεται ώς τΟ πρότερον Πάρδος Ονο
μαζόμενος, δΕν είνε μόνον δύο, όJς τις διϊσχυρίσ&η. 1) Καl οί 'Άγιορειτι~ 
κοl κώδικες 3315 (=242 μοvίjς Κοuτλουμουσίου) κα\ 4267 (= 147 μο
νfjς Ίβήρων), c:bv ο15τος μΕν τοϋ ις', έχείνος δΕ τοϋ ιζ' α'ίώνος περιέχουσι 

τΟ περl συντάξεως τοϋ λόγου πόνημα τοϋ Κορινθίοu ίεράρχου iJπO την 

Επιγραφήν: «Γεωργίου μητροπολίτου ΚορίνfJου τοiί πρότερον Πάρδου όνο

μαζομένου .. . ». 2
) Είναι δε πρΟς τοίς άλλοις άξιον προσοχijς έν τοίς 

Άγιορειτικοίς τούτοις κώδιξιν, δτι καl έv αϋτοίς ό σuγγραφεVς μητροπο
λίτης Κορίνι'tου φέρει το livoμα Γεώργιος καl οfιχ\ Γρηγόριος. Την δε 
γνώμην, 3

) δτι. σ-δτσς fιτο τυχΟν Βυζάντιο~, Ύ}τοι έκ Κωνσταντινουπόλεως, 
γνώμην στηριζομένην κυρίως είς τΟ γεγονός, δτι ό ύπΟ τοϋ Κεδρηνοϋ 
μνημονευόμενος πρωτοσπαι'tάριος Πάρδος, ό όμώνυμος προς τον γραμμα-

. τικΟν μητροπολίτην Κορίν-&ου, fjτo Βυζάντιος, 8εωρώ r]κιστα πι-l1ανήν, 
καθ' δσον τΟ Ονομα Πάρδος καl &ς βαπτιστικΟν καl ώς ο'ίκογενειακΟν fiτo 
-κατα τα άνωτέρω-εUχρησrον Εν διαφόροις τμήμασι τοϋ ποτΕ Βuζαν
τιακοϋ κράτους, ούχl άποκλεισηκώς Κωνσταντινουπολιrικόν. 

'Εν συνοδικψ γράμματι τοϋ πατριάρχου 'Αλεξίου Σtουδίτου, δπερ &πε~ 
λύ-8η κατα Μά'ίον τοϋ 1030 κατα τώv αLρετικών καl δη τών μον.οφυσιτών, 
&ναφέρεται mς μέλος τής συνόδου ό μητροπολίτης Κορ[νι'tου Νικήτας. 'Ι 
OUroς είναι, κατα π:Ίσαν πιftανότητα, ό άμεσος διάδοχος τοϋ Γεωργίου 
Κορίνι'tου. 

Έν Βερολίνφ κατd 'Ιανουάριον 1924 

ΝΙΚΟΣ Α. ΒΕΗΣ (Bees) 

1
) Gt:sb. Ποωι εν G1·egorii C01·inthii et aliorum grammaticoruιn libri de 

dialectis linguae gι·aecae ... ed. G. Ι-Ι. Scltaefω~ εν Λειψίg 1811. σελ. XIl καi 
έπ' έσχάτων Ι. !(. Βοyιατζ{δηr;, ''Εν{}' άνωτέρω, σελ, 148. 

2
) Sp. Ρ. LaπιbJ·os, Catallogue of tl1e Gl'eek ιnanuscι·Ϊpts ση Mount Athos, 

τόμ. Α', σελ. 304, τόμ. Ι3', σελ. 33. 
3

) Τοίi r. Κ. Βογιατζίδο1.1, "Eν'fi'' &νωτέρω, σελ. 148-9. 
4

) Gerhω·d FickeΓ, Erlasse des Patriaι·cl1en von Konstantinopel Alexios 
Studites. (=Festschrift der Universitiit Kiel zu Feie1' des Geburtsfestes S. l\'I. 
des Kaisers und Kδnigs Wilhelm 1!1. Kiell911 σελ. 19 (!.δ8 καί σελ. 26. tlρβλ. 
καΙ. τό.ς παρατηρήσεις Α. Heisωιbeτg έν τi] «B,Yzantinische Zeίtschrift,ι τόμ. Κ', 
1911, σελ 590-591). 

ι 
4 

i 
I • 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΛ ΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΙΔΡΥΣΙΣ τΙΙΣ ΣΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΊΌΝ !Β' ΑΙΩ?-;Α 

α) ΑΙ deχαιό•εeαι πηγαί . 

'Ανωτέρω ε'ίδομεν ') δη τ ψ 1336 οί μοναχοl τijς μονijς Ζαβλαντίων 

~πέτυχαν παρa τοϋ βασιλέως 'Α νδρον[κου Γ' Παλαιολόγου χρυσόβουλλον 

βεβαιωτικΟν τών άρχαίων τfiς μονης δικαίων πι&ανώτατα δι' &ντιπροσώ~ 

που αύτών Εν Κ/πόλει· ταύτοχρόνως δ' δ Επίσκοπος Σταγι'Α)ν μετ& τών 

κληρικών τijς επισκοπijς fιναγκάσ{}ησαν αUτοπροσώπως μεταβαίνοντες είς 

Κ/πολιv va ζηη]σωσι παρa τοϋ βασιλέως η)ν ~πιχορήγησιν χρυσοβούλλου 

(( βεβαιωτικοϋ πάντων τών προσόντων τη άγιωτάτn επισκοπίi » ΣrαγώΥ. "Η 

Iδιαιτέρα εϋνοια τοv βασιλέως ϋπερ τijς μονijς Ζαβλαντίων ~ξηγείται, mς 

ε'ίδομεν, δια τi}ν συνερyασίαν τών μοναχών Εκείνων ύπΕρ της βυζαντινfjς 

επικρατ1lσεως έν Τρικκάλοις, ·fίτις αναγράφεται Εν αύτψ τψ χρυσοβούλλφ. 

Ή δε σι γη του βασιλικοu χρυσοβούλλου ϋπερ τής ~πισκοπijς Σταγών, &πο

λυ8έντος τΟν αϋrόν μfjνα και Ετος μΕ τΟ τών Ζαβ/.αντίων, &ς πρΟς την 

ύποταγην τοϋ κάστρου Σταγών είς τΟν βασιλέα, δεικνύει δη οί Σταγηνοl 

κληρικο\ πολu κα/}υστέρησαν ε!ς τijν ~ξυπηρέτησιν τών βυζαντινών συμ

φερόντων εν Σταγοίς, η'Ον σ~1ναδέλφων αί,τών τών Ζαβλαντίων. (Οπωσδή. 

ποτε ~πεβραβεύι'tη το χρυσόβουλλον, περl ov ήμίν ό λόγος, τ<(> 1336 τίi 

~πισκοπn Σταγών 2). 

1
) 'Jδε Έπετηρ. Βuζαντιν. σπουδών Α' σ. 165. 

2) Τό χρυσόβουλλον τούτο Άνδρονίκου Γ' μ1) σω'ζόμενον πλέον έν πρωτοτύτtφ 

άλλ' έν άντιγράφφ, έζωγραφημένφ έπi τοϋ πρΟς Β. τοίχου τοϋ νάρθη,κος τοϋ έν Κα
λαμπάκq; βυζαντινού Vαοϋ.τijς Θεοτόκου &ρι{}μεί έπτιi μέχρι τοϋδε έκδόσεις έκ διαφό
ρων άντιγράφων, ήτοι 1) ύπΟ Σταυρ. 'Αριστάρχου έν Σuλλ. Κjπόλ. 3(1867) 32 έ. 2) ύπΟ 
Παπαδοτιούλου Κεραμ. έν Καταλογ. χειρογρ. τijς έν Σμύρηι Εόαγγελ. σχολfις (1877) σ. 
6G έ. 3) ύπΟ Heuzey έν Mission arcl1ι~ol. de Μ acΘdoine 1876 παραρt. σ. 453 ε. 
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Δια τούτου έπετειίχ3η ή άναγνώρισις τών παλαιοτέρων χρυσοβοUλ
λων καi πρακτικι:7>ν τών πρΟ τοϋ 1336 έπιχορηγηftέντων τfι έπισκοπfi. 
Ταϋτα δΕ είναι χα{}' ήμάς τριών κατηγοριών. Είς την α' άνήκουσι τρία 
τάρχαιότατα πάντων χρυσόβουλλα, Ιjτοι δύο μεν vπο τοϋ βασιλέως Νικη
φόρου Βοτανειάτου (1078-1081 μ. Χρ.) άπολυ/Jέντα, εν δ' ϋπο τοϋ 'Αλε
ξίου Κομνηνοϋ (1081-1118). Ε!ς τijv β' δv «προσταγματικον βασιλικον 
καi αUΒεντικΟν fιμών» μετ& προσηρτημένοu πρακτικοί'ί. 'Γοϊiτο τΟ «προσ
ταγματικΟν ήμών» δΕν πρέπει να παρανοηθfi ώς σημα'ίvον fιμών, Ύ]τοι 
'Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοϋ Γ' τοϋ άπολύσαντος τΟ ήμέτερον χρυσό
βουλλον, άΗ' &νtlκει εΊς Ciδηλον βασιλέα τοϋ Βυζαντίου προγενέστερο'.' 
Άνδρονίκου Γ', προfiλ8ε δΕ &σφαλώς έκ τfjς τυπι~fiς προσωνυμίας τών 
βασιJ.έων: «ό άγιος 1jμών αύftέντης κάl βασιλεύς». ι) Είναι δΕ πάντως τΟ 
προσι:αγματικΟν=:πρόσταγμα. Καl ένταϋitα δ~ άς έπιτραπfi ήμίν παρέχβ.ασίς 
τις είς τd τοϋ τόσον άrελώς σ1lμερον γινωσκομένου διοικητικοϋ τών βυζαν
τινών όργανισμοϋ άφορώσα. 

TU προστάγματα, κα{}' Οσον fιμείς μέχρι τοϋδε Εν ταίς πηγαϊς ήρεu
νήσαμεν, ijσαν Εγγραφα βασιλικd δι' ών ό βασιλεUς η αUτΟς- παρέχει προ
νόμια, δωρεΟ:ς κ. τ. τ. είς ίδιώτας, Επισκοπάς, μον&ς κ.λ. η άναγνωρίζει καΙ. 
έπικυροϊ τα ύπ~ άλλων ίδιωτr:Ον η άρχόντων άφιερωι~έvτα. ΟίJrως Ey επι
γραφi'ί Μυστρά 2

) εϋρίσκομεv δτι ,η άγιωτάτη μητρόπολις Λακεδαιμονίας 
εύηργέτηται δια {}είου καi σεπτοϋ χρuσοβούλλου καl προσκυνητών προστα
γμάτων», έ'v{}α τΟ προσϊιυνητώv προσταγμάτων~βαιτι/,ικώv προσταγμάτων. 
~Εν γράμματι τοϋ Λαρίσσης 'Αντωνίου 3) (<δια 8είου καΙ. σεπτοϋ προσrά
γματος κέκτηνται (ο! Βοδεσάδες) μέρος τι τοϋ τόπου τοϋ επονομαζομένου 
Γουλήνου>>. Κατα η)ν βυζαντιvηv δΕ διοικητικfιν παράδοσιν εύρίσκομεν 
καl, έv έλληνικiρ γράμματι τοϋ Σέρβου βασιλέως ΣυμεοJν Οuρεση , 'l βασι
λεία μου τΟ παρ Ον πρόσrαγμα διορίζεται, εϋεργετεϊ καΙ. &πολύει » 4). 

4) έν Acta et DipJom. Inedii aevi 1/fiklosiclι ;1fι'illeΓ 5, 270 έ. 5) ίιπΟ Ν. Γιανιιοπούλου 
έν Νεολόγ. έβδομ. 'Επι{Ι-_ 3,557 έ. 6) ύπΟ Κ. 'Ραύβαλη κατ' &πόγραφον έκ Καλαμπά· 
κας tοϊί Γ. Λαμπάκη έν έφημερ. 'Αtl-ην&ν·οί «Καιροί~ έτοι•ς 1900 άριtl-. 4303 της 29 
Νοεμβρίου σ. 4. 7) ύπΟ Πορφ. ΟVσπέvσκη Περιήγησις είς τα τών .Μετεώρων .. μοναστή
ρια σ. 405 έ. Πβ. Ρ. Jιfω·c, PJan zuιn Corpus de1· gτieclι. Urlωnden σ. 43,2 καί 
'1. /{. Βογιατζίδφ• Εν Δελτ. Ίστορ. cΕταιρ. 7,173. 

1
) Λ. χ. περιοδ. Βuζαντlς τόμ. ΒΊ 63 7 2

} G. Malet, InsCI'i}Jt. b)·z. de 1\Πstι·a 
Εν Bul!. (;ση·. HeJI~n. τόμ. 23 σ. 123. Β, Περιοδ. Βυζ~ντiς Β' 6532 . "-J περιοδ 
Βuζαντlς Β' 10°t όμοίως αίιτόίtι 112

1 89', 90 7, 95.ι6, αlιτόit. 95:ιι άφιερώματα κληρι· 
κών πρός τάς μονός Μετεώρου και άγ. Τριάδος Επικυρούμενα δια βασιλικού προσ
τάγματος πβ. Βυζανrίδ. Α' 552 ένftα διά χρυσοβούλλοu Επικυροίίται δωρεό: τής κεφα
λης Πελοπονν1Ίσου πρΟς τήν μovijv Βροντοχίου. 

; 
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Είς πολλας περιπτώσης &ντi δια βασιλικοϋ προστάγματος παρεχω

.ροϋντο τάνωτέρω πρΟς ίσχUν μείζονα μη επηρεαζομένην ύπ~ οϋδεμιάς άμ· 

φισβητήσεως, δια βασιλικσϋ χρυσοβούλλου. Ο~τω vπο Άνδρονίκου Γ' 

«Ιδόi!η ... τiρ (\η/Jέvτι Μιχαλάκη δια προστάγματος το ε!ρημέvον χωρά

φισν· είτα ζητήσας ό Σπίγγης κvρ Λέων Ικεϊνος άπijρε δια χρυσοβούλλου 

.βασιλικοϋ τΟ χωράφιον» 1 ). 

Είς τΟ ήμέτερον βασιλικΟν πρόσταγμα ε'ίπομεν Οτι ή το προσηρτημένον 

-καΙ πρακτικΟv μνημονεϋον έν λεπτομερεί<t τfιν Εκτασιν τών δωρη{]εισών τfι 

:έπισκοπfι γαιών. . 
I ι: ' δ ' 'Εν τψ γλωσσαρίφ τοϋ Ducange τΟ μΕν πρακτικα ερμηνευεται ια 

τοϋ acta publica Ciνευ Ciλλης περαιτέρω έρμηνείας· άλλα περl τών κτη

ματολογικών πρακτικών δυνάμε/Jα εκ τijς !δίας ήμών μελέτης νι\ προσi!έ

_<Jωμεν τα έξής. Ταϋτα ήσαν δύο είδών, τα καλούμενα σεκρεr:ικd και η)ς 

.Q.ναγραφής. Πάν νέον πρακτικόν &ναγραφfjς συνετάσσετο ύπΟ τοϋ άπσ~ 

στελλομένου κατ' Επαρχίας άναγραφέως, &ντιπαρεβάλλετο δΕ πρΟς Ελεγχον 

πρΟ;; ι: Ο έν τ (ρ σεκρέτφ κατατείtειμένον σεκρετικΟν πρακτικόν. Διδασκαλι

κον χωρίον είναι το lv Act. et Diplom. nιedii aevi 3,35 πβ. αύτό/Jι 

σ. 2ί ,32,56. 

Τέλος δ' ε!ς τi]ν γ' κατηγορίαv άνήκουσι χρυσόβουλλα μετα πρακτι

κών, σιγιλλίων καΙ. άναγραφών. 

Τούτων τα τijς α' κατηγορίας δεν προσήχ/Jησαν lv Κfπ6λει προ τοί' 

αϋτοκράτορος, άφόϋ Εν τψ ήμετέρφ χρυσοβούλλφ λέγεrαι Οτι «ό. Βεοφιλέ

στατος Επίσκοπος και οί κληρικοl τfjς άγιωτάrης επισκοπfjς Σταγών άνέφε

ρον δτr. κέκτηνται δύο χρυσόβουλλα τοϋ &οιδίμου μακαρίτου <;iγίου αύ3έντου 

καΙ. βασιλέως κUρ Νικηφόρου τοϋ Βοτανειάτου και Εrερον χρυσόβουλλον τοϋ 

άοιδίμου βασιλέως_ 'Αλεξίου τnϋ Κομνηνοϋ δωρούμενα τfι αύrίi επισκοπΏ 

παροίκους Ενυποστάτους μετα τfjς γfjς τοσούτων ζευγαρίων έτέραν γην μο· 

δίων χιλίων, flτις εύρίσκεται Εν τ<{> χωρίφ λεγομ.ένφ Κουβέλtζιοv», Πώς 

δμως συνέβη να μ'fι προσαχθώσι τάρχαιότερα Εκεtνα χρυσόβουλλα είς τΟν 

αύτοκράτορα; ~Η άπάντησις ε'ίς τΟ ερώτημα τοϋτο περιέχεται έν αύτφ τψ 

χειμένφ τοϋ χρυσοβούλλου. Διότι έν τiρ τijς δευτέρας κατηγορίας βασιλικiρ 

προστάγματι δπερ αύτούσιον προσήχθη ε!ς το βασιλικον γραφεϊον άνεγρά

φετο ή δωρεα πρΟς την επισκοπfιν Σ ταγών « τών &ναγεγραμμένωv Ενυπο ... 

σrάτων παροίκων μετd τfjς γης αύτών χωρούσης ζευγάρια δεκαεννέα καl 

' ') " ' επέκεινα τοyτων Οσα έν τψ πρακτικφ γεγραμμένα τυγχανουσιν». ~ ητοι το 

11 13uζα\·,ω; J:j • 76~0 , iδ8 καί Millet. "l~v-&' άνωτ. 23,10. 2
) Δηλαδη -Yil χιλίων 

μοδίων έν τφ χωρ{φ Κουβέλτζιον, ΝΑ κειμένφ τi'jς Καλαμπάκας. 

il 
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τijς β' κατηγορίας βασιλικον πρόσταγμα περιελάμβανε τaς αύτaς δωρεaς Cl; 

καt τα τijς α'. κατηγορίας χρυσόβουλλα, έν Clλλαις λέξεσι το i\μέτερον πρόσ

ταγμα άπλώς βεβαιωτικΟν ήτο τών έν tοίς προγενεσrέροις χρυσοβούλλοις 

«προσόντων τfi έπισκοπίi ))I διΟ Εκρί8η περιττΟν να προσαχ&ώσι και Εκείνα 

είς τΟ βασιλικΟν γραφείον. co τοιοϋτος δ8 τοίί προστάγματος χαρακτηρι

σμος λύει κα\ το ζήτημα τοίί άπολύσαντος βασιλέως· είχεν έκδοιtij δηλαδiι 

τοUτο ύπό τινος τών προμνημονεuflέντων βασιλέων τοϋ Ν ικηφόρου η Άλε· 

ξίου, η δπό τινος τρίτου μεταγενεστέρου τούτων; 'Εν σιγιλλίφ τοϋ οίκου με· 

.ν ικοϋ πατριάρχου 'Αντωνίου δπf:ρ της έπισκοπfjς Σ ταγών καl Ε τους 1393 1) 

γίνεται μνεία προγενεστέρου χρυσοβούλλου, τοϋ Μανουfιλ Κομνηνοί\ (1144--
1180 μ. Χ.), ύπf:ρ τfjς αϋτfjς έπισκοπfjς, λέγοντος: «ί\'α κατέχη καl διέπu 

την Ενορίαν αύτης &πασαν άνενοχλtlτως καl άσκανδαλίοτως καl τd έαυτfjς 

μετόχια κα(Ιω; έδήλωσαν fιμίν τα βασιλικa προστάγματα καt χρυσόβουλλα». 
'Ε ' _a.' eJ c β λ ' Μ 'λ Κ ' !' c ,_ κ τουτου μανuανομεν οτι ο ασι ευς ανουη ομνηνος ειχεν υπ 

Οψει του προγενέστερα αύτοίί προστάγματα καi χρυσόβουλλ~ ύπΕρ τijς 

έπισκοπijς Σ ταγών. Τίνα ήσαν ταϋτα; Ά ναμφιβόλως μεταξ\J μεν τών χ ρ υ· 

σοβούλλων cϊτινα ό 1\ιΙανουJ)λ είχεν ύπ' Οψει f}σαν καi τα τρία τijς α' κα

τηγορίας τα Βοτανειάτου καt 'Αλεξίου Κομνηνοϋ, 2) μεταξiι δε τών προσ

ταγμάτων τΟ ή μ έτερον πρόσταγμα τη; β' κατηγορίας· άλλα ταϋτα μόνον 

προσήχιtησαν τiρ βασιλεί Μανουηλ η καt ι'iλλα έκτος τούτων ; 'Επειδη έκ τώv 

iιπ' όψει τοϋ Μανουijλ χρυσοβούλλων καl προσταγμάτων διελάμβανόν τινα 

περl άνενοχλησίας τfις Επισκοπfις &φ' έvΟς καί των μετοχίων αϋτη~ έξ άλλου~ 

ε!ς δε τα ιjμέτερα χρυσόβουλλα τi'jς α' κατηγορίας ώς καl το πρόσταγμct 

τijς β' κατηγορίας ούδεlς λόγος γίνεται περt μετοχίων τijς έπισκοπijς 

Σταγών, ε! μη έν τοίς τfjς γ' κατηγορlας χρυσοβούλλοις, !!πεται δτι 1) ι> 

βασιλε\Jς Μανουijλ καl Clλλα χρυσόβουλλα όπερ τijς έπισκοπijς Σταγών έκ

δεδομένα είχεν ύπ' Οψει, πλfιν τών τοϋ Βοτανειάτου και "Αλεξίου Κομνη · 

νοϋ 2) δτι ταϋτα πρέπει ν&ναζητfισωμεν μεταξ\J τών χρυσοβούλλων τijς i 
κατηγορίας. 3) ΤΟ: προγενέστερα τοίί Μανουfιλ προστάγματα χαi χρυσόβουλλα 

τα ύπ€ρ τών μετοχίων της έπισκοπi}ς, χρονολογικώς πρέπει να περιορι

ο/Jώσι μεταξ\J τijς βασιλε[ας τοϋ 'Αλεξίου Κομνηνοii καl Μανουiιλ Κομνηνοϋ. 

Διότι κατ& τlιν διατύπωσιν τoii χρυσοβούλλου Άνδρονίκου Γ' (1336), fjτις 

&κολουιtεί χρονολογικfιν σειράν, 4) δεν ϋπfjρχον ( ούχί, δεν έσώζοντο) &ρχαι-

----"--

1 ) 'Ιδέ ιiνωτ. 'Επετηρ. Βυζαντ. σπουδών Α' σ. 156. 
21 'Αφού ταϋτα έσώζοντο &.κόμη τφ 1336. 3) "Λτινα πράγματι πραγματεύονται 

περί &.νενοχλησίας της έπισκοπης καt τ&ν μετοχίων. 4
) OUχt είδολογικfιν (ίδk ;ι χ. 

ότι καΙ. τά τfις γ' κατηγορίας όμιλοίiσι περί κηlσεως γης ώ; τά της ι:t') 
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ότερα τών τοϋ Βuτανειάτου χρυσόβουλλα ύπf:ρ της Sπισκοπfjς ΣταγciJν, τού-

λάχισ·ων ώς πρΟς τd προνόμια καl τα κτήματα τfjς Επισκοπfiς τ& μέχρι 

τοu 1336 σωζόμενα, περt ών έξ Clπαντος tδ" να διαλαμβάνη το χρυσό

βουλλον 'Α νδροv[κου Γ'. 

τα χρυσόβουλλα τfjς γ' κατηγορίας «τών πρΟ Ι"ιμών βασιλέων» πε

ριέχουσι α) τα περL άνενοχλησίας τfiς Επισιιοπης καl τών μετοχίων προ· 

γενέστερα. τοϋ Ι\1ανουηλ χρυσόβουλλα, άτινα έσώζοντο άκόμη καl τψ 1393~ 

Οτε δ οLκουμενικΟς πατριάρχη; 'Αν!ώνιος («ή Εμη Μετριότη; &ναγνοϋσα 

καλώς») έξέδωκε το olκεtov σιγίλλιον. β) αύτο το χρυσόβουλλον τοϋ Μα· 

νουf]λ Κομνηνου. Kal Civ f:ν τοίς χρυσοβούλλοις τfjς γ' κατηγορίας ύπο

τειΊΏ δτι περιελαμβάνοντο καl χρυσόβουλλα άπολελυμένα μεταξU τών Ε:τ6Jν 

1180 καl 1328 ταUτα &ς πρΟς τι:Ι προνόμια τών μετοχίων τfjς έπισκοπfiς 

Εδει να {}εωρη-&ώσιν άπλώς έπικυρωτικd τών προγενεστέρων τfiς βασιλείας 

τι,ϋ ΜανουήΛ, διότι ώς άνωτέρω έδείχ&η τ&ρχαιότατα χρυσόβουλλα τα περ'ι 

άνενοχλησίας τής Επισκοπης τών Σ ταγών καl περl μετοχίων αύτfjς μνείαν 

ποιούμενα εΥναι τάπολυ&έντα πρΟ τοίί ~tους 1143 μ. Χ. τfjς βασιλείας τοϋ 

Μανουήλ 1). 

'Εκ τών ανωτέρω Εγεινε φανερΟν 1) ότι ό βασιλεiις ό τΟ πρόσταγμα: 

τfjς β 1 κατηγορίας έκδοiις είναί τις έκ τών δύο Κομνηνών ό ~Ιωάννης η, 

Μανουtlλ, ό αUτΟς Οστις καl τα περl μεtοχίων της έπισχοπης Σταγών 

χρυσόβουλλα έξέδωκε. 2) δτι τών τίjς γ' κατηγορίας «προ ήμών βασι· 

λέων» είναι οί 'Ιωάννης Κομνηνός και Μανουfιλ Κομνηνός. ΠρΟς ταϋτα δε 

συνάπτεται άμέσως τΟ ζήτημα περl ίδρύσεως τi]ς ήμετέρας σκήτης. Διότι 

άφοϋ &παξ καfiωρίσ3η τίνες είναι <ωί πρΟ ήμών βασιλείς» είναι προφανfς 

δtt είς τους χρόνους τούτων άνακτέα ή πρώτη μνεία περl tδρύσεως τfjς 

σκήrης, ητοι είς τΟν ιβ' αίώνα. 

β) Το πeακηκίιν τοϋ Μανούση 

Πότε 1δρύ3η η Σκήτη τών Σταγών έπαρκώς δεν είχεν έρευνηιti'p 

μέχρι τοϋδε· ι'iλλοι μεν τών έρευνητών άνijγον τiιν &ρχfιν τijς Σκήτης εlς τοv 
ΙΔ' α!ώνα, ι'iλλοι καt εlς τον Ι'. Ήδη παρa τiρ Bursian έν Geogι·apl1ie 
von Griechenland Α' 49 &ναγινώσκομεν δη «&.πο τοv ΙΔ' αlώνος 1δρύ· 
ιtησαν τα Μετέωρα». Ό Κ. Παπαρρηγόπουλος έν Έλληνικii Ίστορίι;χ τόμ. 
Ε14 σ. 304 "·ο δε τijς Θεσσαλίας ι'iρχων Συμεων Οϋρως μετέβαλε τiιν χώ-

1) ΤΟ τελευταϊον χρυσόβουλλον 'Α\•δρονίκοu Γ' δΕν μνημονεύεται ύπΟ τοϋ Άνω1· 
νίοu Εν τφ σιγιλλίφ ώς μη περιλαμβάνον οίιδf:ν νέον 3έμα πλ1)ν τών περιλαμβανο
μένων Εν τοϊς πρΩγενεστέροις τοίί ετους 1336. 

:ι 



154 r. Κ. Rογιατζίδοu-Τό χρονικΟν τώv Μετεώρων, ίστορική &.νάλuσις καi έρμηνε[ά. 

ραν Εκείνην είς άλη8Ες μον-αστήριον· διότι Επl τούτου κατεσ;.<εuάσ6ησαν τα 

yνωστa τών Μετεώρων έρημητήριω>. Ό Σπυρ. Λάμπρος έν Νέφ Έλληνομνή
μονι τόμ. Β' σ. 51 γράφει: «~Η άρχη τών μονών τών μετεώρων άνέρχεται 
εlς τd μέσα του δεκάτου τετάρτου alώvoς, Οτε ίδρύ-8ησαν αί πρώται αUτών 
έ.πl τ&ν δυσπροσίτων Εκείνων βράχων UπΟ μοναχών φευγόντων τδς διαμάχας, 
ών έ'ρμαιον Εγένετο ή Θεσσαλία, έπικρατούντων τών Σέρβων έπi τίjς άρχfjς 
ΣυμεΟ,ν Παλαιολόγου τοϋ ΟιJρεση.. Ό δε Οϊιίλλιαμ Μίλλερ έν τii 'Ιστορfι;χ 
tijς Φραγκοχρατίας δν Έλλάδι τόμ. Α' σ. 420 γράφει: "Καl κατa μrν τljv 

γνώμην τοϋ πρώην ηγουμένου τοϋ Μετεώρου (Πολυκάρπου), δστις έδημο. 
σίευσεν ίστορίαν τών είκοσιτεσσάρων μονών τών 1\.fετεώρων, 1i άρχη τfjς 
Εναερίου ταύτης μοναστικfjς κοινότητος δύναται ν&ναβιβασ8fi είς τα τέλη τοϋ 
δεκάτου αi.ώνος, Οτε έγκαίtιδρύ{}η αύτόΒι μοναχός τις 'Ανδρόνικος η 'Αl1α~ 
νάσιος έν τοίς χρόνοις κα&' οuς δ μέγας Βούλγαρος τσάρος Σαμουi]λ έδήου 
rrιv Θεσσαλίαν .... Άλλα συμφώνως προς χειρόγραφον τοϋ δεκάτου 
πέμπτου αίώνος, περισωflεν Εν μεταγενεστέρφ &ντιγράφφ έν Μετεώροις, 
και πρΟς τΟν βίον τοϋ ~Αγίου 'Αflανασίου τΟν πρό Ολίγων έτών S~δο{}έντα 
ύπο τοϋ κα&ηγητοu Λάμπρου πρώτος ό Νείλος, ήγούμεvος τi'jς μονης Δου· 
πιdνης, κειμένης πλησίον τοίι γραφικοί! χωρίου Καστράκι, Sκτισε τέσσαρας 
έκκλησίας έν _τq,ίς σπηλαίοις, &τινα βλέπομεν έν τοίς βράχοις τijς &γρίας 
καl έρήμου εκείνης κοιλάδος μεμονωμένων κρημνών». 

Τέλος ό Άδαμαvτ[ου δπ' εσχάτων περi τfjς &ρχi'jς τijς σκήτης έση
μ.είωσεν : οι:Ο1 μετέωροι λί8οι παρέσχον βεβαίως και πολU πρΟ τσϋ ΙΔ' 
αίώνος, πρΟ τfjς συμπήξεως τfjς μοναστικtjς πολιτείας τών Μετεώρων, 
καταλληλότατα άσκητήρια καt &ναχωρητήρια· ή κατd τdς πέτρας έκείνας 
σκήτη Uπfjρχε, φαίνεται, &πΟ τijς πρώτης χριστιανικης χιλιετηρίδας. . . .. 

Άλλα μόνον &πΟ τijς ΙΑ' Εκ. δυνάμε&α να ύποστηρίξωμεν Οτι εLς τοUς παριl 
τοUς ΣταγοUς βράχους καl σπήλαια κατέφευγαν &ναχωρηταί, Οχι ναούς, 
άλλ' f1πλdς κέλλα;, ϊσως καl παρεκκ}.ήσια, προσευχάδια κατασκευάζοντες». 

'Εν τοίς χρυσοβούλλοις τών δύο Κομνηνt:Ον μνημcνεύονtαt ςτδ: μο
νασηlρια» τijς έπισκοπijς .Σταγών, οϋτως &ορίστως, Clνεu δνομαστικiiς 
μνείας μιdς Εκάστης τών τ:Ό έπισκοπϋ Σταγώ.ν ιΥπαγομένων μονών• &λλ~ έν 

τiρ πρακτικφ τοϋ Μανούση, 1) τοϋ ΙΒ' αtώvος, αί αUταl μοναι άνο.γράφονται 
Ονομαστί: 2

) «είς μετόχια Οντα.τfις αUτfjς &γιωτάτης έπισκοπης η τε μονη της 

1
) Ού μνεία έν τφ ;ω.υσοβούλλφ 'Λνδρονίκου Γ' έτους 1336. 

2
) Ί [ Ονομαστικ!) δ' αϋtη μνεία τοίί πρακτικού σ~ηρίζεt;:.:ι επί τοίί κειμένου «τών α,•α. 

πεφωνημένων βασιλικών χρυσοβούλλων') τών δUο Κομνηνών, διότι εv τφ χρuσοβούλλφ 
Άνδρον. Γ' φέρεται: κα{}' Ο καί τΟ πρακtικόν ε~δομεν κα!. f:;πέγvωμεν τοiί 1\fαvούση. 
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ύπεραγίας Θεοτόκου ή Δουπιάνη καl ή μονη τfjς ύπεραγίας Θεοτόκου είς τΟ 

Λιμπόχοβον καl ή μονη τijς ύπεραγίας Θεοτόκου είς τΟ ~ Ασπροπόταμον ». 1) 

"Εκ τούτων μόνον ή μονη τfjς ύπεραyίας Θεοτόκου ή Δουπιάνη &νήκει 

-€ίς την ήμετέραν σκήτην, περί ής δμιλοϋμεν κατωτέρω. Ποίον δΕ είναι τΟ 

πρακrικΟν τοϋ Μανού ση; Έπειδη ώ; είναι γνωστΟν έχ τοϋ σιγιλλίου Άντω

-vίοu tοϋ Δ~ ό Λίανουηλ ΚομνηνΟς ύπrjρξε « κτήτωρ της άγιωτάτης έπισκο

πης Σταγών»ι κατιl δΕ τΟ εrος 1162-3 ό αύτΟς διέταξε νά γείνu ή άπο· 
ΎQαφη τ& ν κτημάτων της έπισκοπης, 2) με-&' ην πιitανώτατα -έξέδωκε τΟ 

ΎνωστΟν ύπΕρ τfjς έπισιωπfjς Σταγών χρυσόβουλλον, δια τοίίτο {}εωρώ πολi, 

πι3αν0ν δrι έπι τi]ς βασιλείας τούτου συvετάχΟη καl τΟ πρ·ακτικΟν τοU Μα

-νούση τΟ περιέχον λεπτομερώς τα Ορια της έπαρχίας της έπισχοπfjς Σταγώ,ι. 

Ώς Εμμεσον της έρεύνης ήμών ταύτης Εξαγόμενον άναγράφω ένταϋflα 

Ότι oL Άλβανοl οί κοινώς πισrει!όμενοι ώς τΟ πριi>τον κατα τ&ς άρχΟ:ς τοϋ 

ΙΔ' αίώνος έν Θεσσαλίg έγκατασταΟέντες, 3) η δη πρότερον άπό τοϋ ΙΒ' εΙχον 

εχεί έγκατασταfΗj, άφοϋ μνείαν αUτώv Εχομεν έν τοίς χρυσοβούλλοις αύτών 

τών δύο Κομνηνών πι8αvώτατα <~.) «άνωτέρως διατηρείσl1αι διαλαμβάνοηα 

πάντα τα UπΟ nlv άγιωτάτην έπισκοπήν, τους κληρικJUς δηλαδή, του; 

-ένοίκους, τα χωρία, τα μοναστήρια καί τους ύπΟ την ένορίαν αύτfjς Οντας 

ίερωμένους Βλάχους τε καΙ Πουλγάρους καΙ Άλβαvίτας». 

γ) Τοπογeαφtα τής σκήτης τών Σταγώv 

AU·o) ή ίστορία τfjς ίδρύσεως τf}ς fιμετέρας σκtiτης Επιβάλλει ήμίν 

να έρευνήσωμεν ένταϋ-&α τοπογραφικά τινα ζητήματα τών μεσαιωνικών 

Σταγών. Έν τψ πρακτικiρ λοιπΟν τοϋ Μανούση γίνεται λόγος περt τfjς 

εδρας rfjς έπισκοπijς Σταγών δια τών έξfjς: «διακείσΟαι τηv έπισκοπf]ν 

είς tO Παλαιόκαστρον διακρατοϋσαν αύτΟ καί περ1 τοUς πρόποδας τούτου 

εχοuσαν περιβόλων καΙ λουτρΟν σύvεγγυ; τοϋ άγίου ναοσ τοϋ Προδρό· 

μου ενaα καl η βρύσις Εστίν, Βτι δε καl εϊς τους πρόποδας τοϋ αύτοϋ 

Παλαιοκάστρου τΟ έμπόριον ... )) 5) 'Εν πρώτοις ζητητέσν ποϋ κείται καl 

1 J '""ι~κb. VVσπΒvσκη, 'Έ1-&' clνωτ. σ. 406. 
~) Ούσπέvσκψ;. "Κν-&' 6.νωτ. q: 36;) Ν. Βέης, ~Εκ6εσ. παλαιογρ. καΙ τεχνικών 

έρεuνών έv ταίς μοναίς τόη• Μετεώρων, έν 'Α{}ll~·αις 1911, σ. 50 
3 ) Μfλλερ-Λάμπρου, 'lσtορία τijς Φραγκοκρατίσς έν Έλλάδ1 τόμ. Α' σ. 354. 
4

) Λέγομεv πιfl·ανώτατα, διότι εν τφ κειμένφ τοϋ σιγιλλίοu τοϋ 1393 έν τϋ περικοπϊ1 
έκ τοίί χρuσοβούλλου τοϋ l\-1ανουijλ Κομνηνού δf.v αναφέρονται Qητως οί Άλβανοίι 

ώς άναφέρονται αί Μ οναl τftiν Σ ταγών. 

;;) 'Έκδ. Ούσ:πέvσκη; ""Εν{}' clνωt. σ. 406. 'Ιδf. εν τφ σχεδiφ δπερ 6φείλομεν είς 

τΟν φίλον .άρχαιολόγον κ. Άνδρ. Ξυγγόποuλον είκ. 1. 
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ποίον είναι τΟ ένταίΗ}α λεγόμενον Παλαιόκαστρον; ΠρΟς εϋρεσιv τούτου 
οδηγούμεl!α Ε< τιον συμφραζομένων. "On δηλ. είς τοlις πρόποδας τού Πα
),αιοκάστρου εuρίσκεtαι δ ναος τοϋ Προδρόμου μετa τijς βρύσεως. Πρά
γματι άναγνωρίζομεν την βρύσιν ταύτη ν ώς καl τΟν ναΟν τοϋ Προδρόμου έv
τφ νι:iφ τοϋ Προδρόμου τψ κειμένφ κατU τα ΒΑ. της σημερινfjς κωμοπό
λεως τijς Καλαμπάκας 1) μετa τijς ύπο τον vαον σήμερον ρεούσης βρύσεως; 
τοU Προδρόμου κοινώς λεyομένης, ΟΟστε τΟ Παλαιόκαστρον ζητητέον έ-t~ 
ωϊς ύπερ τον Πρόδρομοv ύψώμασιν "). 

Πράγματι Β. τijς Καλαμπάκας ύψοuται σειρa &πο Α. προς Δ. μεγάλων 
κροκαλογενώv βράχων τών κοινώς γvωστcί>ν ι:bς Μετεώρων1 οϊτινες προστα
τεύeυσιν &πΟ τών βορείων dνέμων τl)ν κωμόπολιν. ΜεtαξιJ τά">ν βράχων τού
των εϋρίσκομεν λείψανα τοίi ήμετέρου Παλαιοκάστρου, νϋν Παλαιόκαστρο
λεγομένου. Ό Heuzey περi τούτου (σ. 414) γράφει: il faut tenir comρte 
c!e la curieuse acropole de refuge de Καστράκι cachee un ρeu en 
anieι·e ... ou ΙΌ η trou ve encoι•e .. des escalieι·s, des citeΓnes .. ·, 

Πότε lδρύftη τΟ κάστρον τοϋτο δεν γινώσκομεν. 'Επειδη Ομως δ μεv
Στράβων (Ζ' 9) &ναφέρει το Αίγίνιοv Τυμφαίων &>ς «ομορον ΑΗΙικίιι: κα\ 
Τρίκκη» ό δf: Λίβιος έκ τοίς πολέμοις τών ~Ρωμαίων κατιi τοϋ Φιλίππο1}> 
Ι.έγει α δ το δJς ]OCU111 pl'O]JΘ inexρugnabiJenι πάντως πρέπει το ση με· 
ρινΟν Παλαιόκαστρο να σχετίσωμεν πρΟς τΟ &:ρχαίον Αίγίνιον. "Αλλα τi)v 
ι<}έσιν τοϋ &ρχαίοu τούτου Αίγινίου ούχl Ομοφώνως οί νεώτεροι καδορί
ζουσιv. Οuτως δ Lolling· 3

) καl δ Heuzey 4) Ι!εωροuσιν Α!γίνιον τiιν 
σημερινην Καλαμπάκαν. Ό Hirschfeld εv R. Ε. Pauly \Viss. ομοίως. 

Ό δε Πορφύριος Οίισπέvσκης ') τοποl!ετεί το Αίγίνιον είς το σημερι· 
νΟv Καστράκι κατα την άντίftετον δηλ. ϋπώρειαν η ή Καλαμπάκα τών
&νωτέρω κροκαλογενών βράχων. 'Η παρατήρησις δμως πρώτον μsν τfις 
Μσεως τijς σημερινijς Καλαμπάκας Ιjτις βλέπει προς μεσημβρίαν, τελείως 
προφυλαγμένη άπΟ τών βορείων άνέμων, έν &ντιδέσει πρΟς τΟ Καστράκι 
άναπεπταμένον πρΟς βορρdν, δεύτερον δε Οrι ίκαvd άρχαία έπι~οαcvικα καl 
μη μνημεία εύρίσκονται EV τίi σημερινΌ Καλαμπάκg οδχi δ' εν Καστρα-

1
) Λί σuνοικLαι τ~ς σημερινijς Κο.λαμπrlκας εκτεινομένης Εξ Λ πρός Δ εΙvαι κατα 

τfιν διεύflυνσιν ωύτην αί έξης: 1) ΙlοUρ_νος μαχαλdς 2) ΣοποτΟς 3) 1/ρόδρομος 4) 
Λαλσόκα 5) Άyλίστρα 6) Πηγάδι. 

2
) 'Ιδέ καί 'Ι. Π. Βογιατζίδην έν περιοδ, 'A-fiηνq. τόμ. 20 σ. 28 έ. 

;)) Geogι·aμhie und Geschichte dcs g1·ischischen Altei'tUll1s σ. 151. 
4

) Mission Archθolog. de 1\iacθdoine σ. 452. 
·') "Εν{}' δ.νω ι;. σ. 235,244. Κατιi τΟν Ούσπένσκψ καi ό" 'Αδαμαντ{ου έν Πρακτι

κοίς Άρχαιολ. ~Εταιρ. 1909 σ. 212 σημ. '1δέ κ Βυζαντ,δ, 13' 237 

ι 
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·κίφ, ίίγει ήμάς ε'ίς η)ν ε'ίκασίαν δτι τΟ Αίγίνιον ταυτιστέον πρΟς την σημε

{Η\"flν Καλαμπάκαν· καλύτcρα δ~ ι'Jέλει κατανοη&ft 1i ι'1έσις τiϊς άρχαίας 
πόλεως Εκ τών κατωτέρω περl τών μεσαιωνικών Σταγών Qηι'}.ησομένων. 
·~οπωσδήποτε γινώσχομεν Οτι έν Ετει 167 π. Χ. τΟ Α'ίγίνιον κατεστράφη 
ύπΟ τών 'Ρωμαίων 1). 

Πότε άνοικοδομείται ti μεσαιωνικfι πόλις Σtαγοl καl ποϋ άκριβώς, 
·μέχρι τοϋδε δεν είναι γνωστόν· ούδ' Εμφανίζεται καν τΟ Οvομα Σταγοl 
κατα τδς μι:iχρι τοϋδε γνωσtιlς πηγδς έντΟς τών Εννέα πρώτων &πΟ Χριστοί! 
{Χίώνων. 2

) Έν τψ Σuνεχδt1μφ τοϋ tlεροκλέους καl παρ& Κωνσταντίνφ τψ 
Πορφυρογεννήτφ &παντώμεν tfjς Επαρχίας Θεσσαλίας «πόλεις ιζ'» Εν α'ί; 
·τρίκη, Γόμφοι, ούδαμώς Ομως Αίγίνιον η Σταγοί, Ώς δευτέρα δΕ μνεία 

-των Σταγών, άν καl ούχl Qηnl, iJ-εωρητέα ή τοϋ χρυσοβούλλου τοϋ αί'η:ο-
-:κράτορος Βοτανειάτου Uπερ της έπισχοπfjς Σ ταγών, Καl ηδη άς έξετάσωμεν 
τα περl τfjς δέσεως τfjς μεσαιωνικfjς ταύτης πόλεως. Οί Ερευνηταl μέχρι 
-τούδε άπεδέχοντο Οτι ή μεσαιωνικη πόλις κατείχε τf]ν δέσιν τfjς σημερι· 
νijς Καλαμπάκας, ώς ο! Heuzey, 3) Οδσπένσκης καi 'Αδαμαντίου 4 ). 

Έν τούτοις ποικίλαι Ενδείξεις έχ μεσαιωνικών κειμένων καl έγγρά
-φων παρέχουσι τΟ Εν~όσιμον πρΟς πιδανώτερον καδορισμόν. Καt συνδέ

εται μΕν πρΟς την ήμετέραν περl της ftέσεως τών Σταγών ταύτην Ερευναν 
το ζήτημα περl τijς Ι!έσεως εv τj'j σ><ήτη τοϋ βράχου τοϋ λεγομένου Στύ
λου Σταγών, σφαλερώς μέχρι τούδε ταυτισ&έντος προς τlιν Πέτραv Δου .. 
πιάνης, . έν το1Jτοις δύναται dπΟ τοϋδε να προχωρrj ση ή περ l τfjς πόλεως 
:Σταγών Ερευνα. 

1) 'Εν τι\) συναξαρίφ του Μετωρίτου &γ. Ά&αvασίοu λέγεται περi 
τfjς είς ΣταγοιJς &φίξεως τοϋ άγίου τούτου μετ α δύο συντρόφων. του: «.πρΟς 
τΟν τόπον παραγενόμενοι τους μΕν λίδους εύρο ν καftι1ς ηκουσαν, άλλ' 
-ούκ fjν τίς ό κατσικών έν αUτοίς πλην γυπών καl κοράκων. Ε!ς δε μό
νος έξ αlιτώv λtfloς Εγγωτα τf!ς πόλεως, .Uπό τινος ποψένος ώς φασιν Εκ
.:παλαι οίκισδείς, 0ς .• Στϋλον έπωνόμασε». 

Κατ& ταϋτα ό πρώτος λωος έφ' ού άνέβη δ 'Αδανάσιος, Ύlτοι ό Στϋ· 
.λος, κείται Εγγιστα τfjς πόλεως, πόλιν δέ, ώς δα ίδωμεν και κατωτέρω, καλεί 
τοιJς Σταγούς. Ε'ίτε δε ό Στϋλος ταύτισ&Ώ πρΟς την πέτραν Δουπιάνης1 
-ώς μέχρι τοϋδε πιστεύεται, ε'ίτε πρΟς τΟ &yωv Πνεϋμα, ώς δεχόμεθα ήμείς, 
-πάντως δεν άνήκει είς τοιJς βράχους τοιJς περιστέφοντας άπΟ Β. την νϋν 
Καλαμπάκαν, &λλ' είς τοιJς έν τfi καστρακινΌ κοιλάδι κατεσπαρμένους. ''Αν 

1
) Δι-βίου 44,46. 2

) Tafel1 Syrnb. geograph. Byzantin. Π σ. 133. 3) "Eνit' 
-άνωτ. plan F. 4) "Εν{}" άνωτ. σ. 212. 

)ι !.,,._ .......................... ______________________________________________ ___ 
-~.ιι 
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λοιπΟν Στ~γοl fισαν Ύ1 νϋν Καλαμπάκα, Βδει δ Στϋλσς να Εκειτσ ύπΕ:ρ τfιΥ" 

Καλαμπtlκαν δηλ. μεταξiJ τών &πο Β. περιστεφόντων αϋτfιν βράχων· διότι 

μόνον έκεί αν εκειτο ό Στϋλος {}α rjτo δυvατΟν να χαρακτηρισflfj όJς fγ

γιστα κείμενος τflς πόλεως δηλ. τών Σταγών. 

2) 'Εν τψ αύτψ συναξαρίφ περl τfjς έπl τοϋ Στύλου διαμονης τού 

όσίου 'Α&ανασίου μετ α τοϋ συντρόφου του Γρηγορίου φέρετ:αι. 1) «Εις έαυ

τΟν ούv γενόμενος ό γέρων έκ της fJεωρίας ερχεται πρΟς τΟν Άflανάσων· 

καi σκώψας αίιτόν λόγοις ίχανοίς καl τfi ράβδφ τύψας μετρίως ούκ ε'ια

σεν αύτΟν έv τψ σπηλαίφ ήσυχάσαι πλέον άλλ' έν τiρ ~&τέρφ μέρει τοϋ· 

Στύλου καitέζεσ&αι προσέταζεν. 'Αγχί&υρον οίίν τοϋτο τοϋ &:στεcσς τυγχά

νοντας καl flόρυβον πολUν εκ τοϋ Civτιχρυς τοϋτο ποιοϋvτος, βαρέως τοϋτο 

έδέξατο>>, 'Εκ τούτων άξιοσημείωτον είναι τό έξijς. το άγχί{}υρον τοϋ 

Ciστεως βεβαίως ίσοϋται τ ψ &νωτέρω εγγιστα τfjς πόλεως δια τοϋ άστεως 

η πόλεως νοοϋνται οί Σταγοί. ~Έπειτα τΟ έπl τοϋ Στύλου δεύτερον κά-Βι

σμα τοϋ 'Α{}αvασίου λέγεται Οτι κείται άντικρυς τοϋ Ciστεως Σταγών· δ.λλ'" 

ε'ίτε Στϋ/.ος είναι ό λί3ος τόϋ eAy. πνεύματος ε'ίτε ή Πέτρα Δουπιάνης; 
προσαρμόζεται τΟ Clντικρυς είς αUτόν, άν οί Σταγοt ταίιτίζωνται τί] νϋν 

Καλαμπάκg; Βεβαίως οίιχί. Διότι ή Καλαμπάκα oVrε Εκ τf\ς Δουπιάνης 

είναι όρατη σι!rε Εκ τοϋ eΑγ. Πνεύματος ώς έπιπροσfJούντων Β. της Κα

λαμπtlκας βράχων. Έξ &λλου το λεγόμενον on ίiόρυβος είναι &κουστος εκ 

τijς πόλεως Σταγδ'Jν είc: τΟν Στϋλον δεν είναι δυ\'ατόν, αν ταϋτισ{}fi ή Κα

λαμπάκα προς τους Σ ταγούς, διότι δ ΕΚ Καλαμπάκας ίiόρυβος οι> τε είς πέ

τραν Δουπιάνης είναί ποτε δυνατΟν να γείνη άκαυστΟς οϋτε είς ~Ά Υ~ 

Π νεϋμα. Προσfiετέον δΕ Ο τι ό έκ Σ ταγών -Βόρυβος fμο τόσον είς τΟ κά-

8ισμα τοϋ 'Α.ftανασίου αίσ8ητ0ς &στ ε νd ένοχλfi αίιτΟν εί; βα8μ0ν ώστε 

ούτος ν&ναγκασ8fl ν&ναζητήση 6τερον κά{}ισμα. 

3) 'Εν τοίς Πατρίοις τi'jς μονi'jς τών Μετεώρων Ύψηλοτέρας όμοίως 

&vαγινώσκομεν: 2) «(ό Πασχάλης) .κατi}λflεv πρΟς τΟ βόρειον μέρος της 
πέτρας (τοϋ Στύλου) dντικρu τοϋ &στεως (Σ ταγών),» χα\ «τιν8ς τ&ν Στα

γηνών διό τΟ άγχί{}υρσν » ενfiα πάλιν τό Clστυ Σ ταγών λέγεται ώς άγχίfl-υ
ρον καl άντικρU κείμενον τοϋ Στύλου. 

4) Έν τοίς αϋτοίς Πατρ(οις το επl τοϋ Στύλου χάίiισμα Δωροίiέου· 

λέγεται 3) «μέσον τών παγίδων· κάτωι'tεν γι\ρ 1]ν ή καllολικη πηγη τοϋ ίiδα

τος, άντικρυς δΕ ή 8εωρία κακών τών -Βελγήτρων». 'Όπερ σημαίνει Οτι δ-

1 ) Περιοδ. Βυζαντlς Α' 246. 2) Αύτόtt. Α' 274 Ε- πβ. Ν. Έλληνομν. 2,72. 
~) Αύτόi}. Α' 275. 
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πειρασμΟς δ έκ τfjς κοσμικfίς κινήσεως tfjς πόλεως Σταγών, &ντικρU τοϋ 

Στύλου κειμένης, καθ-ίστα τΟν Στϋλον ώς λέγεται Ev τοίς Πατρίοις κο/,α

στtiριον οίιχi ήσυχαστήριον, δια τοϋτο καl μετετέθη έκείδεν τΟ κάδισμα 

τοϋ Δωροllέου. 

~Εκ τών είρημένων λοιπΟν συνάγεται δcι η μεσαιωνικη πόλις, Clστυ 

Σταγών, Σταγοί, κάστρον Σ ταγών Εκειτο Ηναντι τοίί βράχου Στύλου Ο που 

τΟ σημερινΟν χωρίον Καστράκι, ούχl δ' Οπου ή νϋν Καλαμπάκα. 

'Εξ &λλου δμως εν τ[i σημεριν[i Καλαμπάκ'<' όπf.ρ τον ναον τοϋ Προ

δρόμου καl την όμώνυμον βρύσιν, -&μέσως δ' ύπΟ τοVς περιστέφονrας &π& 

Β. ιf]ν Καλαμπάκαν βράχους, εδρίσχομεν τΟν νϋν ΕνοριακΟν ΎαΟν τfjς Θεο

τόκου έν τψ νάρitηκι τοϋ Οποίου Επi τοϋ πρΟς Β. τοίχου εύρίσκεται έζω~ 

γραφημένοις γράμμασιν &ναγεγραμμένον τό τε χρυσόβουλλον Άνδρον[κου 

τοίi Γ' και τΟ σιγίλλιον Άντωνίου ετους 1393, άμφότερα έκδεδομένα 

Uπ8ρ τfjς έπισκοπfj~ Σταγών, 08εν γίνεται δηλον δτι δ βυζαντινΟς ούτος. 

ναΟς fιτο ό έπισκοπικΟς ναΟς τοϋ μεσαιωνικού άστεως Σταγών, παρU. τόv 

όποίον Εν τοίς νεωτέροις χρόνοις τΟ ΕπισκοπικΟν μέγαρον Σrαγc7:ιν χρησι~ 

μοποιούμενον f!>ς έπισκοπη μέχρι τοϋ 1899 δπότε ή έπισχοπfι Σταγών 

ήνώ{}η εί~ μίαν μετα τfjς Εν Τρίκκη. Περl τοϋ ναοϋ τούτου ό κ. Άδαμαν

τίου λέγει 1) Οτι &νηγέρ{}η κατ& τΟ πρ6"1τον ήμισυ τοϋ ιβ' αtώνος ύπΟ τοϋ 

αϋτοκράτορος Μι~νουfιλ τοϋ Κομνηνοϋ συμπεραίνων τοϋτο Εκ τοϋ σιγιλλίου 

τοϋ πατριάρχου 'Αντωνίου έν Φ ό Μανουηλ μνημονεύεται 00ς «κηlτωρ τfiς 

άγιω1άτης Επισκοπfις Σταγών». "Αν καl κατCι την Εσχάτως &πακριβωδείσαν 

λεξικογραφικfιν ~ρευναν τi'jς λέξεως κτήτωρ ύπο Kι·umbacher καl Χατζι

δάκι &πεδείχftη Οτι τΟ Ονομα κτήτωρ «φαίνεται Sχov άμφοτέρας τΟ:ς έννοίας 

τοϋ rε δεσπότου, τοϋ κεκτημένου καl τοϋ Lδρυτοϋ», 2) 3ιΙ Εννοείτο καλώς τΟ 

κτήτωρ &ν &νεφέρετο είς τΟν ναΟv τής Καλαμπάκας οίιχt είς την Επισκο

πήν, ώς φέρεται Εν τψ σιγιλλίφ τοϋ 'Ανtωνίου. ΔΕν άποκλείεται δμως fιπΟ

τοϋ κ. 'Αδαμαντίου καl τΟ νι:Χ είναι ό ναΟς τfjς Θεοτόκου &ρχαιότερος τοϋ ι β, 

αιώνος διά τε τΟ άρχα'ίκΟν άρχιτεχτονικΟν σχfjμά του, τΟ σύνftρονον, κιβώ

ριον καl τΟν έν τι$ μέσφ τοϋ ναοϋ έγειρόμενον μαρμάρινον άμβωνα, δι' α 

&λλοτε χαl εγω είχπ χαρακτηρ(σει αύτον ώς «dρχαίον βυζαντινον ναόν» 3). 

Κατα τΟ πρακτικΟν τοϋ Μανούση ~ έπιοκοπη Σrαγών έν τψ Έμπορίφ 

τών Σταγών 4) καrείχε «κληρικοUς Ενuποστάτους τριάκοντα ένα καl ένοίκους. 

ένυποστάτους 8ξήκοντα πέντε και μυλώνας όλοκαιρινους δύο καl μυλο3έ

σιον Εν». "Άλλοτε είχον ύποδείξει δτι τΟ 'Εμπόριον τοϋτο=f) άγόρά, ή Εμ-

1 ) Αίι-τόi}. 214 σ-η μ. κα'ι 237 έ. 2
) llεριοδ. ι Αθηνά 21, σ. 457 3

) Δελ. ~lσt. έt. Ί ,173 .. 
4) 'Απ& της '6έσεως νϋν της Καλαμπάκας τά Κηπι'α καi κάtω πρΟς Ν. 
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·πορικη συνοικία aα €κειτο Οπου ή νϋν Καλαμπάκα, ούχl δ' Οπου τΟ νϋν 
Καστράκι. 1

) Άπόδειξις δ~ είναι η έν τψ πρακτικψ Ι\fανούση μνεία τών όλο· 
καιρινών μυλώνων. Διότι διαρρέουσι με1 .. καl τf]ν καστρακινην κοιλάδα άπΟ 
Α. πρΟς Δ. δύο ποτάμια, ών ό μεγαλύτερος 'Αστριάς, ταϋτα δμως είναι 
_χειμαρρώδη, τΟ δΕ δέρος κnl τ&ν δύο μαζl τΟ ϋδωρ είναι τόσον Ολίγον 
.αιστε άδύνατον να χρησιμοποιηί}fι πρΟς κίνησιν ύδρομύλων. Καl σήμερον 
:είσέτι είς την καστρακινi]ν κοιλάδα και Δ. αUτfjς ούδεlς ύδρόμυλος ύπάρχει. 
Τοt~ναντίον Ομως συμβαίνει Εν τfi μεγάλη κοιλάδι τii Εκτεινομένη πρΟς Ν. 
τijς Καλαμπάκας μεταξU Καλαμπάκας καl τοU Ορους Κόζακα. Δια μέσου 
ταύτης διέρχεται ό ποταμcς Πηνειος η Σαλαμβριiiς εξ α~τοϋ aποσχίζεται 
Δ τfjς Καλαμπάκας βραχίων δστις διερχόμενος παρa τ!jν ι)ίζαν τοϋ ΝΔ. 
-της Καλαμπάκας κειμένου λόφου τοU Προφήτου 'Ηλία κινεί κα&' άπαντα 
τον &π ο Δ. προς Ν Α. ι)οϋν αuτοϋ πολλοuς τΙ} ν σήμερον μύλους. Προς 
-αύtοiις λοιπΟν τοUς ύδρομύλους τflς Καλαμπάκας πρέπει να ταυτίσωμεν 
-τοVς έν τψ πρακτικψ Μανούση μνημονευομένους μυλώνας δλοκαιρινούς· 
.πράγματι μόνον είς αύτfιν την {}έσιν δι" οϋς λόγους ε~ίπομεv δυνατΟν είναι 
να λειτουργώσι μύλοι όλοκαιρινοί, χειμώνας και {}έρους. 

"Έχομεν λοιπΟν κατι:Χ τάνωτέρω κατ& τοiις μέσους αιωνας άστυ Στα
·γών παρ& τΟ Καστράκι και .ΣταγοVς προσέτι πρΟς Ν. τοU Παλαιοκάστρου 
.εν τfi νϋν Καλαμπάκ~ ητοι διττοUς Σταγούς. Τούτου Cίλλη Εξήγησις δΕν 
.είναι δυνατη παρ& η έξfjς, flν παρέχομεν Ενταϋ{}α. Μετα την καταστροφi]ν 
οδηλ. τfjς άρχαίας πόλεως του Αtγινίου τiρ 167 Π. χ., ι'iγνωστον Ιiμως πότε, 
-συνοικίζεται ή νέα πόλις παρ& τΟ νίίν Καστράκι μεταξU τών ύψηλών καl 
;Jχυρών Μετεώρων βράχων. Τοϋ χρόνου διαρρέοντας καl α~ξανομένου τοϋ 
-Πληίtυσμοϋ tfjς νέας ~όλεως Εξέρχονται τοϋ Παλαιοκάστρου και νέαν συνοι· 
κίαν πρΟς Επέκτασιν τΥjς πόλεως Εγείρουσι πρΟς Ν. τοϋ Παλαιοκάσrρου τΟ 
~Εμπόριον 2

) έν φ ίδρύουσι τΟν ναΟν του άγ. 'Ιωάννου, τfjς Θεοτόκου} Εντει
χίζοντες 6v αUrοίς έκ της άρχαίας .πόλεως toίJ Αίγινίου παντοΙα μνημεία, 
·τα μέχρι καl σήμερον έντετειχισμένα σωζόμενα. Μεταξiι τών δύο τούτων συνοι
-~ιών τοϋ μεσαιωνικοϋ άστεως Σταγών ή συγκοινωνία {}Q; έγίνετο, t<v ύπijρχε, 
·δια τfjς δια μέσου τών t1περκειμένων τfjς Καλαμπάκας Μετεώρων βράχων 
·διερχομένης διόδου Ι] ν καl εγω ήκολούι'Ιησα τiρ 1901 &νελιJmν &πο Καστρα
·κίου είς Παλαιόκαστρον και Εκείθεν άπ' εϋitείας κατελδι:Ον είς Καλαμπάκαν. 

Ή είκασία δ' fιμών αflτη περt δύο συνοικισμών τών μεσαιωνικών 
:Σ ταγών υποστηρίζεται καl uπο τών έξijς δύο ήμώv παρατηρήσεων. 

1

) Ηεριοδ. 'Α{}ηνϋ. 20,19. 2
) Περί εμπορίων ήτοι εμπορικών ιiγορών tδρυμέvων 

iν προαστείοις κατΟ: τοUς μέσους χρόνους ίδS περιοδ. 'Α{}ηνiiς 20,30. 

' • · ' ') · ' ~ νεία 161 Ι. Κ Βογιατζίδοu-Τό χρονικΟν των Μετεωρων, ιστορικη αvα -υσις και ερμη · 

I 

(Εiκ. 1) 

Βάβα α~τη &ναμφιβόλως είναι το Δ. τijς Καλαμπάκας ορος, Μπάμπα σή

μερον λεγόμενον· τίνες δΕ αί δύο δδοl αί Εξερχόμενα ι &πΟ τοiις Σταγοiις καt 

καtέυ&υνόμεvαι Δ. πρΟς την Μπάμπαν; Μία εlναι σ1lμερον ή δδΟς ή άγουσα 

άπο Καλαμπάκας προς Δ. ε[ς Μπάμπαν. Το δε περl δύο ο όδών λεγόμενον 

έν τψ σιγιλλίφ τοϋ Νείλου είναι &διανόητον, άν μη ληφ3fi ύπ' Οψει ή Εμ1) 

1) Περιοδ. Ήuζαντlς Β' 16Η, Ε'νftα ό λόγο; περl περιοχης τijς Δουπιdνης. 

11 
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έρμηνεία περl διττών Σταγών κατα τ01Jς μέσους αϊώνας. Διότι τώ 0Ht τότε 
"' δ' cδ ' ' εχομεν uo ο ους tουτων μία είναι ή άγουσα έκ Καστρακίου διό tfiς 

καστρακινijς κοιλάδος προς Δ. ε!ς Μπάμπαν, ή δ' έτέρα εκ Καλαμπάκας 

δια τοίί Προφήτου 'Ηλία είς Μπάμπαν. Καστράκι δΕ: καl Καλαμπάκα εΙ ναι 

αί δύο μεσαιωνικαl σuν.οικίαι τοϋ άστεως Σταγ<Ον. 

Ή είς την καστρακινi}ν κοιλάδα κειμένη Εκκλησία Παναγία ή Δούπιανη 

περl ής κατωτέρω, είναι σήμερον πήγi] άενάων έρίδων καl δtαπληκτισμώ~ 
' ' ξ' κ περι κυριοτητος μετα υ αστρακινών καl Καλαμ11:ακιωτώv· ή dμφισβήτησις 

αί1τη τfίς κυριότητος κορυφοϋται κατ' αϋτην την έπέτειον έορτην τfiς Πανα

γίας (τijς Ζωοδόχου Πηγijς). Ή σημερινή περ\ αύτfj; παράδοσις aφηγείται 

Οτι «Εκεί ήταν ti μητρόπολις» δηλ. έν Δουπιάνn, η τις βραδύτερον μετ ε~ 

τέ{}η είς Καλαμπάκαν και Οτι έντεϋ8εν τα έπl της Δουπιάνης δικαιό>ματα 

τijς κωμοπόλεως Καλαμπάκας. 'Αλλ' ε!ς τljν &φελfj ταύτην γλώσσαν τijς 

προφορικης παραδόσεως διακρίνομεν (στορικώτερά τινα γεγονότα. Καl τί 
' ' 'λ' "ο μεν σημαινει το εγομενον οτι «η Ντούπιανη fιταν ή μητρόπολις» έξηγοϋμεv 

κατωτέρω. ~Η &μφισβητουμένη Ομως κυριότης τοϋ ναοίί τούτου δπΟ Κα

στρακινών καl Καλαμπακιωτών δύναται ίστορικώς να έρμηνευδfι μόνον 

δια τών διττών Σταγών. Άφοίί δηλ. κατa τοiις νεωτέρους χρόνους ε!ς 

αύ8υποστάτους κοινότητας άνεπτύχδησαν αί δύο πρψην συνοικίαι ένΟς καl 

τοϋ αύτοϋ άστεως Σ~αγών, φυσικΟν έπακόλο υftονύπijρξε ν4μφισβητfίται δ π~ 

&μφοτέρωv τών κατοίΚων Καστρακίου καl Καλαμπάκας ή κυριότης τοϋ ναοϋ 

Δουπιάνης τοϋ Ciλλοτε τίi έπισκοπf1 Σταyών υπαγομένου. 

~Ολίγας λέξεις δέον νά προσδέσωμεν ένταίΗ}α περl τοίί όνόματος τ·ων 

Σταγών. ΟΗ &π ο πολλών ετών κρατήσασα γνώf,η Otl >i λέξις προijλ8εν 
έκ τijς φράσεως είς τούς cΑγίους, flν έσχάτως έπανέλαβεν δ Βέης έν Byz. 
Neugι._ Jahι·b. 3,367 δεν φαίνεται δρ8ή, ώς οϋδε ή παρ& το στάζω 

Ετυμολογία 1iv &πεδέχετο ό ΟUσπένσκης Ενδ" άνωτ. σ, 239. Ή λ. εlvαι 

Ελληνική, σταγός, άπαντώσα σήμερον έν Εύβοί~ καl σημαίνουσα σωρΟν 

θημωνιών καl τΟ μέρος τοϋ άλωνίου Εν-8α αί {}ημωνίαι τοπvftετοϋνται 

κα8ι δ. πρΟ έτών άνεκοίνωσα έν τίi 'ΕπιστημονικΌ έταιρείfJ "ΑΒηνό>ν (ίδ~ 
πέριοδ. Ά8ηνάς 30,440). 1) Έτυμολογικώς πι8ανώς ή λέξις &νακτέα ε!' 

' I ' ~ την σιταγωγος, κατ &νομοίωσιν δΕ σταγός. 

1
) 'ΙΙ ϋπαρξις άλωνίων πρΟ της πόλεως δηλοϋται έκ τών Πατρίων (Βυζαντίδ. 

Α' 275) ~τι-νες δε τών Σταγινών . καi άλλονας έσκευάσαντο». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΊΟΝ 

I>CTOPIA ΤΗΣ ΣΚΙΠΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΤΔ'-!7' ΑΙΩΝΟΣ 

α') τα ιieχαιότεeα πέντε μονύδeω. 

ΕύδUς έν &ι_;χfι τοϋ πρώτου μέρους τοϋ χρονιχοϋ τών Μεtεώρων φέρε~ 

ται ή ε~ίδησις Οτι ή σκήτη τών Σταγών άρχfιθεν έξηρτdτο άπΟ της Επισχο~ 

πfις Σταγ&ν flτις «κατείχε μΕν άνέκα-θεν καl έξ άρχης τα προνόμια τijς Σκή

τεωςΊ» Οτι δΕ τοUτο ήδύνατο να έξαχ-8fι έκ τών «συγγραμμάτων» τi'jς έπισκο· 

πfις Τί είναι τα συγγράμματα ταϋτα τfίς έπισκοπης; 'ΑΥαμφιβόλως ταϋtα 

ταύτιστέα πρΟς τα έν τiρ προοιμίφ τοϋ Χρονικοϋ μνημονευόμενα Εγγραφα 

της έπισκοπi'jς iiτοι τα βασιλόγραφα, τα συνοδιχα καl &ρχιερατικιi γράμ. 

ματα. Περl δε τών βασιλογράφωv σημειούμε8α τa έξfjς. 

Την λέξιν ταύτην έγινώσκομεν μέχρι τοίiδε ύπΟ τΟν τύπον βαοιλο~ 

γράφειον παρ& Παχυμέρει Α' 492,1 «προς δε κα\ τψ βασιλογραφείου 

έγχαλουμέ,·φ, ώς εχει μόνον, 1i &πειλij 11άνατος Ciντικρυς», Οπου==γράμμα 
λίβελλος κατιi τοϋ βασιλέως· και ύπΟ τΟν τύπον 1i βασιλογραφι) έκ τοϋ κώδ: 
Reg. 2930 (παρ& Ducang'e γλωσσάρ.)=γραφi] περ\ βαοιλέων. 'Αλλ' ού

δε1:έρα τών σημασιών τούτων άρμόζει είς τΟ Χρονικόν. Νέαν δΕ προσάγομεν 

μαρτυρίαν περί τινος άλλης σημασίας τijς λ. ενταϋ8α. 'Εν Ι,γγράφφ τοίί rς 

α!ώνος προς τον ήγεμόνα Ούγγροβλαχίας 'Ιωάννην Μίχνα φέρεται: 1
) «κα\ 

τα βασιλογράφεια αϋntlv μαρτυροίiσιν &περ καl στέλωμεν πρΟς τfιν βασι

λείαν σου»' ή φράσις Ομως αϋτη είναι Εν τφ Ύράμματι τούτφ διτtογρα~ 
φημένη, προηγουμένων τ&ν: «ώς καl τα βασιλογράφεια αύτσϋ μετροϋσιν 

άπαξ», Ολως ?ί.λλως άκατανο1lτων. ΔιΟ σύμφωνα πρΟς τα συμφραζόμενα, 

μεταi:tF.τέον κατα ε να στίχον τιlν φριiσιν άrτλογραφουμένην οϋτω : «χαl 

πολλα άγα&ιi προτερήματα έν τψ μοναστηρίφ πεποίηκε καl κειμήλιά έδω
ρήσατο (δ βασιλεiις 'Ιωάννης δ Νεάγγος) ώς κα\ τα βασιλογράφια α~τοu 

μαρτυροϋσιν, ιl.περ καl <!τέλλομεν πρΟς nlν βασιλείαν σου». <./Οθεν προ

δήλως ενταίίl!ά τε καl εν τψ >iμετ. Χρονικό) βασιλογράφια=βασιλικa γράμ

ματα, χρυσόβουλλα. Έπανέλ8ωμεν τώρα ε!ς τ& συγγράμματα τοίί Χρονικοϋ. 

1) Περιοδ. l3υζαvτl; Α' 295 1 ~. 
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Έπl τίνων λοιπόν Εγγράφων τfjς έπισκοπfiς Σταγών στηρίζεrαι 11 ε'ί

δησις τοϋ ΧρονικοU; Πράγματι εδρίσχομεν έν rc'Q χρυσοβούλλφ τοϋ αύτο
κράrορος 'Α νδρονίκου Γ· Παλαιολόγου, ~rους 1336, τiρ έπιβραβευitέντι 

τίi έπισκοπfi Σταγών, μνείαν Εκ τοίί πρακτικοϋ τοίί Μανούση Οrι τα Εν 

τfl έπαρχίg αlιτfjς μονύδρια «είς μετόχια Οντu τfjς αύτfjς άγι:uτάτης Επισκο

πfjς η τε μονtΊ τflς Uπεραγίας Θεοτόκου ή Δούπιανη, κ. λ.»' αϋτη fιτο πρω

τιiτον της ήμετέράς ΣκΙltης· καl κατωτέρω φέρεται: «τούτων πάντων (τών 

μονυδρίων) δεσπόζει ν τfιν άyιωτάτην Επισκοπην Σ ταγών διώρισται Εν έκείνφ 

τ ψ πρακτικψ JJ. 

~Άς ΕλΗωμεν τώρα είς τiιν Εκδεσιν τfjς άναπτύξεως τfjς σκΊlτης. 

)Ανωτέρω ε'ίπομεν Οτι τΟν ιβ' αίό1να Εν τψ πρακτικψ τοϋ Μανούση μνη

μονεύεται τΟ πρώτον η «μονil τi]ς Uπεραγίας Θεοτόκου ή Δουπιάνη», έν 

δέ τiρ fιμετέρφ χρονικψ τών Μετεώρων άναγινώσκομεν: <'ό δέ ναΟς τής 

όπεραγίας Θεοτόκου τfjς Εποvομαζομέv.ης Δοuπιάνοu είς_ κεφαλην της 

σκήτεως Σταγών προετετίμητο ώ; πρωτιiτον iJJv Εχων καl τα περl αύτfιν 

μονύδρια, α μέν είς καταφυγήν, α δε είς σuνασπισμόν, επει αϋtη είς την 

γην καi πρΟς · ταίς ρtζαις τών μετεώρων λί3ωv άνάκειται. Τοίi καιροϋ 

δια-&έοντος εδρέδη, τις άνfιρ Uεοφιλη; καl -άνήγειρεν Εν τοίς περl αύτη ν 

σπηλαίοι; ναοUς τέσσαρας πρΟς συνασπισμΟv και βοή-&ειαν έαυτοU καl 

πάσης της σΚήτεως». 

'Εκ τούτου γεννώνται τα εξης ζητήματα πρΟ~ λύσιν. 1) Διατί έν μέv 

τψ πρακτικ.Ψ τοϋ Μανούση λέγεται μοvη ή Δοuπιάvη, έν δf: τψ Χρονικψ 

ναός; 2) τίνα τα περl αύτην μονύδρια ; 3) πρΟς τίνας νασUς ταύτιστέοι 
" "' " , δ ο' ' οι ουτως ανωνυμως παρα ουεντες τεσσαρες έν σπηλαίοις παρα η)ν Δου-

πιάνην νεόδμητοι ναοί; Σήμερον Εκ Καλαμπάκας άναχωροϋvτες δι& της 

δυtιι<{Ος αύτης εΊς Καστράκι άyΟύσης άτραποϋ, είσερχόμενοι άπΟ Δ. ι:Ίς την 

καστρακινi}ν κοιλάδα, 11ης προστατεύεται άπΟ Β. καl Ν. όπΟ δύο στοίχων 

κροκαλογενών βράχων σχεδΟν παραλλήλων, βλέπομεν κατ& την ε'ίσοδον 

άριστερ& ύπΟ τοVς πρόποδας του πρώτου άπΟ Β. βράχου μικρΟν ~ να Ον 
δνομαζόμενοv σήμερον ή Ντούπιανη. Ό δπΕρ τΟν ναΟν βράχος φερωνυ

μείται σιlμερον της Δσυπιάνης καl τοϋ Παντοκράτορας έκ τών δύο αλλοτε 

έπ' αύτοU μονών. •y π Ο της προφορικfjς παραδόσεως άποδίδεται ή μΕν 

μονη Δοuπιάνης ώς το Δ. τμijμα τοϋ ~ράχοu άλλοτε κατέχουσα, το δε ΒΑ 

ή μονη rοϋ Παντοκράτορας δρώσα προς taς μον<iς τijς ήμετέρας σκήτης 

Προδρόμου, • Α γ. Νικολάου καl Μετεώρου. Αί δύο αύται μοναl Δουπιά

νης κul Παντοκράτορας ήρημωμέvαι σιlμερον εΙναι καl Cίβατοι, ούδεμιάς 

κλίμακος σωζομένης άπΟ έτώv. Καl είς μεν τΟ Δ. τοϋ βράχου μέρος ούδiv 
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διακρίνεται σήμερον, ύπΟ τοϋ βλέποντος κάτωθεν, λείψανον οίκήσεως άν

-3ρώπων; είς δέ τΟ l3A. όράται πύργος κατd την μετεωρ~~ην οϊκοδομί(_Jν 1) 

συνεχόμενος κατα την παράδοσιν μετd Β. κειμένου το-ίχου εν μέρει -νϋν 

σωζομένου. "Αναμφιβόλως λοιπΟν ό κατ& τΟ ΧρονικΟν «ναΟς της Uπερα· 

ΚΛ'i H1~-.:~:±:==±===f==:::t::==~==t::;: 
ο 2. 3 Α 51-τi. 

γίας Θεοτόκου τfις έπονο· 

;αζομένης Δουπιάνου» ταϋ· 
τιστέος πρΟς την έ>-ικλησίαν 

την Ντ_pύπιανην τijv χειμέ

νην σ1lμερον είς τοUς πρό

~δ;ς τοϋ πρώτου άπΩ Β. 
βρ{fχου flτις κ ατό τΟ Χ ρο· 

νιχΟν αείς την γfjν καl πρΟς 

ταίς ι)ίζαι~ τών μετεώρων 

λί{}ων &νάκειται». 2) •ο δε 

Uπέρ τΟν ναΟν βράχος ταύ

τιστέος πρΟς τf]ν <<πέτραν 

τfις Δουπιάνης», 1iτις μνη

μονεύεται Εν προστάγμαtι 

τοϋ Σέρβου β~σιλέως Συ

μει1ν Οϋρεση iiτους 1358}) 

η τΟν «λί-θον τfις Δουπιά

νης» τοϋ ημετέρου -Χρονι

κοϋ. 4) Δ-ιατί -τώρα εν μΕν 

t<'{) πρακτικψ τού Μανούση 

tΟν ιβ' αίώνα ή Δουπιάνη 

λέγεται μονtl, έv -δέ τψ Χρο• 

νικiρ ναός; την έξήyησιν 
(Εiκ. 2) Κάτοψις του ναοi:i τής Δοuπιάνης ~). 

τούτου παρ-έχει τοϋ Χ ρ ον ι

κοϋ η ε'ίδησις Οτι ,ό ναΟς της Δουπιάνης .<είς κεφαλtΊν της σκήτεως Σ ταγών 

προετετίμητο 00ς πρωτιiτον U\v Εχων καi τα περt αύτη ν μονύ-δρια», 'Εκ τού

του δηλ. κατανοοϋμεν πώς \δρύι'iη ή πρώτη μονiι τijς Σκήτης, η μονij τijς 

Δουπιάνης έκ ναοϋ προϋπάρξαντος Sκεί- της Uπεραγίας· Θεοτόκου της ·Δου. 

πιάνης. 

cH {}έσις ΒΔ. Εν τfι καστρακινfi κοιλάδι έκαλείtΟ 1 φάίνετα __ ιι Ντούπιανη 

1 ) Δελ. Ίστ. Έταιρ_. τόμ. 7,161 2 j περιοδ. Dυζαντίς Α', 570. 3
) Βuζαντίδ. Β', 143

• 

41 'Ιδf. Rev. archέiol. 1864- σ. 160 .. :;) 'Επί τijς άγ. Τραπέζης τοίι ναοίί σώζεται 
ά.ρχαία έπιγραφfι μη περιληφθ-είσα έν Inscript. Thes·sa1iae του Πω·n. 

.~Jf.-----------
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δι' Ονόματος δηλ._, ώ; φαίνε!αι έκ τfjς καrαλ1lξεως ~ανη, σλαυικοϋ. Καl 

τΟ μΕν Οvομα κα{}~ έαuτΟ δΕν παρέχει τΟ ένδόσιμον Εγκαταστάσεως Εν

ταϋ&α σλαύων, γνωσrαl Ομως είναι Βουλγάρων εί:: Θεσσαλίαν έπιδρομαl 

μετ:Ο: μιάς τών όπο(ων συνδέεται καl τοπικfι καστ:ραχινη .παράδυσις περl 
ής <'iλλοτ& διέλαβον 1;. 

'Εν τij {}έσει ταύτη f}& Uπfjρχεν Εχτοtε ό ναΟς .τfiς Θεοτόκου, 1 fjς Επq

νομασ&είσης Εκ τfjς -θέσεως Δουπιάvης, έξαρτωμένης δ~ έχ τfjς έπωκοπt'jς 

Σταγών. Ό μεσαιωyικΟς οiJτος ναός, ώς φαίνεται έν τψ σχεδίφ '.είκ. 2), Οπερ 

Οφείλω είς τΟν φίλον &ρχαιολόγον κ. 'Ορλάvδον, Εχων σχfi,μα δι.ιfJογώνιον, 

ύπέστη έν νεωτάτοις χρόνοις άναχαίνισιν· ή ·Civωf}εv της Εξωτερικr]ς {}ύρας 
αύτοίί Επιγραφt) τfjς άνακαινίσεως είναι Ε τους 186Ί. ~'Ο τε δε σlιν τψ χρόνφ 

ένεφανίσfJησαν έν τΌ καστρακιvΌ κοιλάδι οί πρώτοι άναχωρηταl οϊτινες 
άνfjλ&ον έπl τfjς παρακειμένης Πέτρας, τfjς «πέτρα; τfjς Δουπιάνης» κrιl είς 

τΟ δυτιχΟν αί,τfiς μέρος συνέπηξαν τήν πρώτην κέλλαν 2) i]τοι τfιν Εκ τοϋ 
πρακτικοϋ τοϋ Μανούση γνωστην μονην 3) Δοuπιάνης, ής ώς άνωτέρω ε'ίπο

μεν οϋδΕν λείψανον σήμερ1ν σώζεται, ναΟν μΕν 'ίδιον δΕν είναι πι3αν0ν δτι 

έπl τοίί t1ράχου κατεσκεύασαν, ώς έκ τfjς φράσεως τοϋ Χρονικοϋ Εξάγω ι άπαξ 

τijς έβδομάδος ομως {}ι\ κατήρχοντο τοϋ βράχου tνα δοξάσω σι τον ι'Jεον έν τ& 
είς τοiις πρόποδας τοϋ βράχου κειμέvφ \'αψ τfjς Θεοτόκου Δουπιάνης. ΣV~ 
τιj\ χρόνφ <'iλλοι &ναχωρηταl &νijλ~ον έπl <'iλλων βράχων τijς καστρακινijς 

κοιλάδος πήξαντες νέας κέλλας i]τοι μονύδρια ώς λέγεται έν τq) Χρονικψ άνευ 

ναών ώσαύτως, κατd τΟ πλείστον 4') κατερχόμενοι, ώς οί τfjς κέλλας τfjς Δου. 

πιάνης άναχωρηταί, &πΟ τών βράχων αύτών, άπαξ τfjς έβδομάδος, ϊνα &πΟ 

κοινοϋ προσευχη8ώσιν Εν τψ ναψ τfjς Θεοτόκου Δουπιάνης, κα{}Qις Εποίουν 

οί &σκηταl τοϋ άγιωνύμου "Όρους καl οί τοίi Εν στ;ηλαίοις μοναστικοίi συνοι

κισμού τfjς Καππαδοκίας. 5) Οϋτω fιτο πλέον ίδρυμένη Τι ϋστερον κληθείσα 

σκήτη, ή κατΟ: μεν τΟν ιβ' αίώνα μία μόνον μονη οί'iσα τijς Δουπιιiνης, κατ& 

δε τοuς χρόνους τοuς προ τοϋ tερομονάχου Νεfλου (1358) &ποτελουμένη έκ 
πέVτε τοlJλάχιστον μονυδρίων με{}' έvΟς κοινοϋ Κυριακοίί τοϋ κάτω τών βρά· 

χων άρχαίου ναοϋ της Δουπιάνης. Έπειδη δΕ έκ τοϋ σιγιλλίου του Ετους 

1393 μαν3άνομεν δτι κ~ι έπl τοϋ γενικοϋ διοικητοϋ Θεσσαλίας Μιχαi}λ 

Μονομάχου (1333-1342) ή σκήτη Σταγών εκ μιiϊς μόνης ρητώς μνη 1ιονευο-

1 Ι Περιοδ Άitηνiiς 24,356 Ε. 

~) κέλλα=μεμονωμένη ο'ίκησις μοναχοϋ, Δ. Πετρακάκου, Οί μο·ναχικοί ttεσμοi σ. 34· 
~) μοναστήριον=1) ο'ίr.ησις έρημίτου. 2) κοινόβιον, Δ. Πετρακάκοv, ΑύτόΟ. σ. 34 
4:) Έν "Afl-φ σ1]μερον ή σκι]tη έκ κελλίων σuνίσtαται, έκάστ_ου κελλίου έν σπηλαίω 

η έν δπfi 'βράχου ίδρuμένοu, έχοντος δ' ίδιον ναi.Jδριον, BΓoclchaus1 Α tlιos KlOster d 
15, Γ. Σμvρνάκη, Τό άγιον 'Όρος σ. 400. z) Rott, Klein3siatίsche Denkmiileι· σ. 81 έ. 

ι . ,,_ 
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• Δ , "' , _(l ' δ .<l"' <I .. " , 
μένης μονfjς συνιστατο, τfις ουπιανης, αγομεuα να εχυωμεν οτι η ανα-

πτυξις τfjς ήμετέρας σκήr.ης συμπίπτει μεταξlι tών έτών 1333, Ετους δηλ· 
τijς έγχαtαστάσεως τijς βυζαντινijς κυριαρχ(ας έν Θεσσαλfq. (Μιχαfιλ Μονο
μάχος) καl τοϋ 1367 ~τους κα3' δ Νείλος δ πρώτος τijς σκήτης Σταγών 

άνήγειρε ναοUς τέσσαρας έv σπηλαίοις τών Μετεώρων. ΤΟ αUτό δ' Ετος 
1333 δΕν είναι ιϊνευ σημασίας δια τΎjν ίστορίαν της σκήτης δrαν Εχωμεν 
iJπ' Οψει O:n περl τούτους τοlις χιιόνους συμπίπτει καl ή Ελευσις τοϋ dγίου 
~ Α{1ανασίου τοϋ Μετεωρίτου, ώ; {}ιJ 'ίδωμεν κατωτέρω, καl τών άλλων έπι

φανών Μετεωριτών. 

Κατα τ~\ ΧρονικΟν 1i Δουπιάνη <ι:είς κεφαλfιν τfiς Σκ1Ίτεως Σταγών 
προετετίμητο &ς dtρωrdωv ». Κατ& τΟ ίΊπόδειγμα δηλ. τών Εν οι Α3φ μο
νών αϊτινες είχον ίδρυ8fj η δη άπΟ τοϋ δεκάτου αίώνος, 1) Εν3α ό έν Κα· 
ρυαίς ήγούμενος έκαλείτο, .κατα τfιν παράδοσιν, «πρώτος τοϋ 'ΌQους>) 2

) 

καl fιτο τψ Οvτι pι·inceρs Εν τψ συμβουλίφ, τfi Γερουσίq;, άποτελουμένη 
έκ τών καλουμένων γερόντων, αντιπροσώπων πασών τών μονών του οι Α{1ω, 
ΚατΟ: τΟ ύπόδειγμα λέγω τοϋ 'Ά8ω, ό της μονfiς Δουπιάνης ήγούμενος ήτο 
καl έλέγετο πρώτος της σκ1]της Σταγών, ή δε Δουπιάνη πρωτdτον. 3

) Φέ
ρων δηλ. οίiτος τfιν βακτηρία••, το σύμβολον τijς &ρχijς α~τοϋ, κα8ώς 
σήμερον οί έν Καρυαίς fέπιστάται τΟ μπαστούνι, άνήρχετο είς πάντα τα 
μοvύδρια της σκήτης διεξάγων καl συvασπίζων αUτά, ώς λέγε~αι έν τc"ρ 
Χρονικιj\. ') 'Αναμφιβόλως δε ή διεξαγωγi] αuτη {}ιJ έτελείτο <'iλλως η ά\σπερ 
έν τψ σημερινψ πρωτάτφ τών Καρυών ύπΟ τοϋ πρωτεπιστάτου. 5) 

"Ας εξετάσωμεν 1\δη τaς λοιπiις τέσσαρας μονiις τijς ημετέρας σκήτης 

τίνες ήσαν μΕσοίίντος τοίί ιδ' αίώνος. 

Κατd τΟ ήμέτερον ΧρονικΟν οί τέσσαρες ναοl οί ύπΟ τού ίερομονά
χου Νείλου άνεγερ-&έντες εκειντο έν «σπηλαίοις>) τώv μετεώρων βράχων· 

. δ χαρακτηρισμός οίiτος ι'Jέλει βοη&ήσει ημας να &νεύρωμεν τ(νες ήσαν 

ούτοι. Διότι έκ τών ·Ερευνητών ό μΕν Hopf 6
} άορίστως όμιλεί περl τών 

τεσσάρων τούτων μονών, ό δε Ούσπένσ"'ης 7) ταύτίζει τοUς τρείς τούτων πρΟς 
τΟν ναΟν τοϋ άγ. Πνεύματος (κείμενον Επl -τοϋ λίCtου τοU Σrύλου Εμπρο-

1) B1·oclchaus, Λthos K\Oster σ, 5. 
2) Π. Καροί.lδης έν περιοδ. 'Αρμονίq; tόμ. 1 (1900) σ. 39. Γ. Σμυρνάκη, ΤΟ άγ, 

"Ορος σ. 293,315 · 2 ) Πρωτιiτον λέγεtαι σιlμερον έν "Α-&q;ι η έν Καρυαίς έδρεύοuσα 
'Ιερό. Σύναξις (Καρ:;J.,ίδης, "Ί~ν{}' άνωτ.), έτι δέ: α\ιι:ό; ό καftολικός ναΟς τών Καρuών, 
«Του "Ορους πρωtείον» έκαλεϊ:το η διοικοϊίσα τός μονιiς τοίi 'Άt}ω άρχή έν έτει 1288, 
Σμυρνάκης, Αύτόί}. σ. 690. "-) Πώ; άνηγορείιντο οί πρώτοι ι Βuζαvτίδ. Β' 15. .:;J .'lδέ 
Καρολlδην, "Εν{}' άνωτ. σ. 40, Σμυρνάκη, Λ\ιtόfl-. σ. 327 έ., 70!. 6

) 'Εν Allgeιn. 
Enc:ykl. Ersch und Gruber τόμ. 86-40. 7

) "Εν&• άνωτ. σ. 246. 
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σ8εν τοϋ Κασrρακίου), τΟν τοϋ άγ. Μοδέστοu καl τΟν της Άλύσεως (έπ1 

τών ύπερ τfιν_ Καλαμπάκαν βράχων), ό δε 'Αδ.αμανrίου 1) λέγει δη «·ίσως 
είναι οι ναοl των μονών τfίς 'Υψηλοτέρας, τοϋ άγ. Δημηrρί~υ καl είς τΟ 
Ιiλλο μέρος τijς μεγάλης φάραγγος τοίί άγ. Γεωργίοu,, μετa τοu τijς 'Ανα

λήψεως τοϋ _Σωτfiρος έν τϊl μονΌ τfjς Ύ παπαντfjς. Διότι τφόντι τελευταίον 
&νεχαλύφ{}η συγχρόνως σχεδbν uπο τοϋ 'Αδαμαντίου 2) καl Βέη '} έν σπηλαίφ, 

iiψ. 5,8Ομ, μ1]κ. 33,5Ομ, βά{}ους 12,7Ομ, έν φ δ ναος τijς Ύπαπαντijς τών 

Μετεώρων, τιμώμενος είς τΟ Οvομα τfjς 'ΑVαλJlψεως του ΣωτJϊρος, tl κτη

τορικη έπιγραφfι τοϋ ίερομονάχοu Νείλου καl πρώτου τfiς σκ1lτης Σταγcϊ:ιν, 

δι' ή ς &.πομνημονεύετα..ι Οrι ο15τ.ος &.νήγειρε τΟν ναΟν τfίς cy πωταντfίς γvω· 
στΟν δ' έκ τοϋ Χρονικοϋ fιτο Οτι ό αlιτΟς Νείλος &.νήγειρεv έν τοίς περl 
την Δουπιάνην σπηλαίοις τών Σταγών έν Ολφ ναοiις τέσσαρας «πρΟς συν· 
ασπισμΟv καl βοή&ειαν εαυtοϋ χαl πάσης τfίς σκήτεως~, ών ή κοινfι κτη~ 
τορικ1) έπιγραφη διεσώ{}ιJ έν τψ Χρονικψ. Παραβάλλοvτες τijν κτητορικijν 

έπιγραi:pην τfiς cy παπαντfiς πρΟς τi}ν έν τ ψ Χρονικψ διασω13εLσαν κοινην 
έπιγραφi]ν tών τεσσάρων ναών εδρίσκομεν Οτι η τοϋ Χρονικοϋ δεν είνάι 
πιστΟν άν-τίγραφον τfjς έπιγραφfjς τfjς ~Υπαπαντης &.λλι:Χ μετ& .πολλών προσ· 

{}η κών καl &φαιρέσεωv,. ώς δεικνύει η &.ντιβολiι άμφοτέρων: 

'Υπαπαντής 

~ΑνηγέρfJη έκ -βάfJρων και άνιστο

ρί{}ει ό πάνσεπτος καl ffείος ναδς τfjς 

Άvαλ1jψεως τοϋ Κυρίου καί fJεοϋ 

καt ·σωτijρος ήμών ΊηοοV Χριστοϋ 

διd σvνδρομης καί έξόδου τοϋ τιμει

όΊ:άτου έν 'iερομόνάχοις κύρ ΛΤείλου 

~αl πρότου n"jς σκήτεως .Σταγώv καί 

καθηγουμέ11ΟV τfjς Uέβασμήας μοvι"jς 

ΔουπΈιάνου· βάσιλέβοντος δέ τοϋ- εύ~ 

σεβεστάτοv ήμών βασιλέως κϋρ .Σv
μεW1' τοϋ Παλαιολόγου κα{ αύτοκρά

τορ ~Ρομαίων, .Σερβείας καί cΡομα

''είας τοϋ Οϋρεσι, _έπισκοπεύοντος δε 

η:>ϋ-' πii~άγιοτάτου δεσπότοv ήμών 

Βησαρfου lτους , ς Ω ΟΕ. 

Χιιονικοϋ 

'Ανηγέρθη έκ Βάθρων ,ω ι άνιατο

ρήDη διd συν.δρομfjς _ κόπφv και έξ~ 

όδων τοϋ τιμιωτάτου έν ίερομονάχοις 

κύρ Νείλου κα/}ηγουμένου τής σεβα

σμίας καl 'iερliς μονΥjς τijς ύπεραγίας 

Θεοτόκου τijς Δουπιάνης τοϋ καί πρώ_

του τ1jς σκήτεως τών .Σταγών, βασι

λεύονz_ος τοϋ εύσεβεατάτου και πανευ

τυχεστάτου δε~πότου ή μών ΚύρόV 

.Συμεibν τοV Παλαιολόγου τοϋ Οϋ

ρεσι έν Τρίκκη, έπισκοπεύοντος δε 

τοϋ {}εοφυλεσr:άτου επισκόπου ήμών 

κVρ Βησσαρ[ωνος .ΣταγWν έπί Ετους 

,ςΩΟΕ'. 

') "Ένδ' &;ωτ. σ. 21-7. ') "Ενi!'άνωτ. σ; 216 έ: ") Περιοδ. Βυζαντiς Λ'562 έ. 
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Πόfiεν λόιπΟν .προέρχεται ή διαφορα αϋτη των Επιγραφών; Αί προσ

-θί'jκαι καl &.φαιρέσεις έπηνέ;+)Jησαν σκοπίμως UπΟ του συγγραφέως τοϋ 

Χρονικού η προέρχον.tαι έξ &.μελείας; 'Απι-θανώτατον ftεωρώ Οrι κοινοϋ 

Οντος τοϋ τύπου καl τών τεσσάρων έπιyραφc'Ον ό χρονογράφος Εξ &μελείας 

παρέδωκεν ημίν .παραμεμορφωμένον τΟ κ~ίμενον της έπιγραφfjς. Μάλλον 

δε πιftανΟv &εωρώ Οτι αΊ μΕν έπιγραφαl έγράφησαν σχεδόν όμοιοτύπως 

καl εlς τοUς τέGσαρας ναούς, ό δε χρονογράφος &.νrιγράψας μίαν Εκ τών 

τεσσάρων παρέδωκεν 1iμLν· &λλ' αύrη δΕν εlναι η τοϋ σπηλαίου τfις cy πα· 
παντfις. CΌrι δε ό ίερομόναχος Νείλος σuνέδραμεν ι:iπλώς είς τfιν ϊδρυσιν 

των τεσσάρων ναών a·ποδεικvύεται έξ Ciλλης κτητορικης έπιγραφης τfις <Υ πα· 
παντfις, συγχρόνου τfίς &.νωτέρω, έν ~ φέρεται δτι «έδό{}η η Εξοδος . . τfiς 

ίστnρίας τοϋ δ-είου ναοϋ» της Άναλtlψεως ύπό τιν~.; Κωνσταντίνου με

τονομασθέντο; Κυπριανοίί μοναχοu (1366-7} 1). 

Την προσωπικijν ίστορίαν τοϋ ίερομονάχου Νείλου δυνάμεδα νU παΜ 

ρακολουθ.ήσωμεν &πΟ τών μέrrων τοϋ δεκάτου τετάρτου αlώνος. 'Ανήκει δηλ. 

οίίτος είς την πεντάδα εκείνην τcίΊν μετεωριτών μοναχών flτις μεσοϋντος 

τοϋ δεκάτου τετάρτου αίώνος συνετέλεσε τα μέγιστα είς την &νάπτυξιν τfίς 

σκήτης τών Σrαγδ.η•. '5Ησαν .δε ούtοι οί σχεδΟν σύγχρονοι: ίερομόναχος 

Νεtλος, ίερομόναχος καl άρχιμανδρίτης Μακάριος, Cίγιος Ά~ανάσιος ό Με

τεωρίτης, Γρηγόριος Ο Στυλίτης καl ίερομόναχος Νεόφυτος, Περl έvΟς έκά

στου τών ·οποίών λόγος γίνεταί κατωτέρω, οϊτινες ηUνοή&.ησαν, φαίνεται, 

ύπΟ τijς βυζαντινής διοικήσεως είς τΟ Εργον των. 

Περl τd μέσα λοιπΟν τοϋ δεχάrου τετάρτου αlώνος, έπl τοϋ πρώτου 

τijς σκήτης &ρχιiιανδρίtου Μακαρίου, ό ίερομόναχος Νείλος διετέλει διΚαίας 
τfίς άγιιότάτης έπισκοπfίς Σταγών. 2) Γινώσκομεν δ' Οτι έν τψ ά'γιωνύμφ 

"Ο ρ ει έχάστη σκήτη -δπΟ δικαίου διο ικεLται. "Ε τε ι 1358 εύρίσκομεν τΟν 

ΝέLλον ποοηγμέvον είς πρώτον τfjς σκήτης Σταγών καl κτήτορα Cίμα τοϋ 

μοvυδρίου τοU εν Λίυκάνη, 3) tiτοι κατα την συμβολfιν τοϋ έκτων. Χασίων 

κατερχομένου παράποτάμου τοϋ Πηνειοϋ, τfjς Μυκάνης λεγομέVου, iiτις φε~ 

ρωνυμεLται σήμερον Μουργκάνη. Ώ; -;ιρώrος τfίς σκήτης συνήργησεν είς 

την ϊδρυσιν τοϋ ΒΑ έπl τοU λίitου τ?jς Δουπιάνης, έν σπηλαίφ, μονυ

δρίου τοίί άγίου Δημητρίου, σήμερον δλως f]φανισμέvου, 4} δμοϋ μετa τοίί 

«έν !ερο.μονάχοις έλaχίστου Καλλινίκου, ofi το έπίκλη(ν) δ Βριζός». 5} 

'Επίσης συνήργησεν εlς την ϊδ-ρυσιν τοϋ · μονυδρίου του Παντοκράrορος 

') Περιοδ. ΒuζαντiςΑ' 573. ') ΑΏτόD. Β" 88" καi Β' 95". ') Αότόi!. u· 9, 8"12. 
4 ) AUt6&. Β' 13 ε. .ο) AUtόD-. Β' 88 30• ΒριζΟς-=εχων χρώμα βρίζης~ 
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τοίi έπl τοϋ λίitου της Δουπιάνης. 1) Οί δΕ τέσσαρες ναοl οϋς άνήγείρF.ν έν 

τοίς σπηλαίοις τών Σταγών, καit' ήμdς, είναι.σί έξης α) ό τfjς ~Υπαπαντfίς 

Β. τοϋ lδίως λεγομένου Μετεώρου κατέναντι τών Καμβουνίων όρέων β) ό 

τοϋ dγ. Δημητρίου τοϋ μυροβλήτου έν σπηλαίφ τ-ψ έπl τοϋ λί3ου Δου

πιάνης 2) γ) ό τοϋ σπηλαίου τοϋ- Lερομονάχου καl άρχιμανδρίτου Μακαρίου. 

τοϋ διακειμένου είς τΟ Πηγάδιον, ητοι έπL τοϋ βρι:ίχου τοίi άγ. Πνεύματος 

Ν. κατέναντι τοϋ Καστρακίου, ναΟ; τfjς ύπεραγίας Θεοτόκου καl άειπαρ-δένου 

Μαρίας ύπΕρ τΟ Πηγάδιον, δ) ό ναΟ; τοϋ σπηλαίου, έπt τοϋ αύτοίi βράχου 

τοϋ άγ. Πνεύματος Ν., τοϋ καλουμένου τοϋ fερομονdχου Νεοφύτου, τοϋ 

κατόπιν πρώτου της σκΊ1της, διακειμένου UπΕρ τΟ Πηγάδιον ώσαύτως, περί 

ού όμιλοϋμεν κατωτέρω. 

β) Περ! τοϋ πρώτου τής σκήτης Νεοφύτου 

ΤΟ άξίωμα τοU πρώτου τίjς σκήτης Σταγών μετδ. τΟν δάνατον τοϋ 

Νείλου περιηλ3εν εlς τΟν ίερομόναχον Νεόφυτον· τούτου ό χρόνος τflς 

dκμijς δεν &ναγράφεtαι έν τψ Χρονικψ. Λέγει δμώς ό χρονογράφος δτι 
ε~ρεν έν συνοδικψ γράμμαtι τi'jς Μεγάλης Πόρτας, Ιjτοι τijς ~ε~σαλικijς 

. μονής τflς σfjμερον γνωστfiς ώς -Πόρrας Παναγιάς, τfιν Εξfjς μνείαν: «Νε

όφυτος ίερομόναχος καt καitηγούμεvος Δουπιάνης καl πρώτος τflς σκήτεως 

ΣταγόJν». τη~ &λήθειαν τijς μαρτυρίας ταύτης τοϋ χρονογράφου έβεβαί
ωσεν δ γάλλος &ρχαιολόγος Leon Η enιey δ στις &νεϋρε το συνοδικον 

έχείνο γράμμα τijς μεγάλης Πόρτας τψ 1858 κα1 μόλις πρό τινος έδη

μοσιεύσεν αUrO 8) έν ψ ό fιμ~τερος Ν εόφuτος φέρεται Uπογεγραμμένος: 

t ό έν ίερομονάχοις έλάχιστος ΊΥεόφυτος ό καl πρώτος ~ijς σκήτεως Στα

γών καl καfJηγούμενος τής Δουπιανοiι » · είναι δΕ: ή συνοδικη αϋτη πρdξις 

μηνος νοεμβρίου τοϋ /!τους 1381. Δύο ετεραι πηγα1 περl τοϋ πρώτου Νε

οφύτου κα&ορίζουσι τοιJ; χρόνους τfjς άκμης αύτοίi. Τούτων η μΕν είναι 

ό Κριτικψος όρισμος τοϋ καίσαρο; Θεσσαλίας 'Αλεξίου 'Αγγέλου Φιλαν-

3ρωπηνοϋ Εrους 1388· μvεία δε γίνεται :εοU ήμεrέρου Νεοφύτου ώς: «τοϋ 

τημιωτάτου έν ίερσμονάχοις και πρότου τijς σκήτεως κίiρ Νεοφύτου». 4) 

~Η δ' Ετέρα είναι γράμμα τοϋ έπισκό7fΟU Σταγών, εrους 1388, έν. φ Uπο

γράφε~αι: «[ό έΙΙ ίεροfl:ον]άχις έλλάχοιστος Νεόφητος και [πρώτος τijς 

2-'μήιε]ος». 5) Τρίτη δέ τις πηγή, f!γγραφον παρa Οuσπένσκu Ι!τοvς 1357-
1381, 6) μνημονεύει τΟν έν ίερόμονάχοις έλάχιστον Νεόφυτον καl πνευματι-

1 ) Ίδέ περl τοότ:οu καΙ κατωτ:έρω. -2
) Περιοδ. Ι3ιιζο.vτίς Β' 16 1s. "1 ) Rev. des 

Etud. gι·. 32, (1921)' 314. ') Περιοδ. Βυζανtiς Β' 25''. ') Α11τό~. Β' 29·'". ") Μτό{Ι. 
σ. 449. 
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κόν. Γινώσκομεν δ' Εκ τΥjς ίστορίας τών μονών τοϋ ~Ά {}ω Ο τι οί καλού

μενοι πνευματικοί πατέρες 11 άπλώς πνευματικοl il.σαν Όπουργοί τοϋ πρώτου 

καl τijς γερουσίας 1). 

~Εκ τούτων συνάγομεν Οτι ή άκμη τοϋ πρcΟtου Νεοφύτου τακτέα τοUλά

χιστον μεταξv τών ετών 1381-1388. την προσωπικi]ν δ' \στορίαν τοϋ ήμε
τέρου Νεοφύτου μανθάνομεν έκ τijς Διαδήκης αϋτοϋ σωζομένης έν τψ 

&ρχείφ ιijς μονijς τοϋ Ιδίως λεγομένης Μετεώρου. 2) Ούτος έχάρη ~πο Γρη

γορίου τοϋ Στυλίτου τοϋ εν Μετεώροις, ένεδύ8η δΕ τΟ ϊσάγγελσν σχl]μα 

ύπb τοϋ Μετεωρίτου άγίου ~Αδανασίου καl τοϋ πνεuματικοϋ Άγά-&ωνος. 
~ Ασχολη8εlς κατ' &ρχ&ς έν τίi περιοχfi τών Μετεώρων εtς «κτίσεις και φυ

αύματα», Επεχείρησεν είτα ν&νεγείρu έκ βά-θ-ρων τΟν περικαλλfl ναΟν τΟν 
«έν τψ σπηλαίφ» δσπερ έκ τfjς {}έσεως αι"Jtοϋ έκαλείτο «είς τΟ ·Πηγάδιον». 

.Είτα παραδώ σας τΟ μονύδριον τοϋτο είς τΟν ίερομόvαχον 'Ι γνάτιον 3) fιλ{}εν 

είς τΟν λί-θον τfjς Δουπιάνης, εtς τΟ &νατολικΟν μέρος τοϋ Οποίου &ποφα

σίζε' να· ίδρύσn νέον κελλίον. Έν αύτψ άvήγειρε τΟν ναΟν τοϋ Παντο
χράτορος, μη σωζόμεvον πλέον σήμερον, τοϋ Οποίου έορτην κα-θ-ιέρωσε 

κατa την &νάληψιν τοϋ Σωτijρος. Δια δε τi'jς διαδήκης του κατέλιπε το 

μονύδριον τοϋ Παντοκράτορος ώς μετόχων είς τfιν μονfιν τοϋ πνευματικοϋ 

του πατρΟς άγίου ~Α-3-ανασίου, ητοι τΟ tδίως λεγόμενον Μετέωρον. 

Είναι περίεργον δτι ό Ciλλοτε πρώτος τi'jς σκήτης Νείλος έν διαθη

κώφ αύτοϋ γράμματι, οίi μνείαν Εχομεν Εν γράμματι τοϋ μητροπολίτου 

Λαρίσσης 'Ιωάσαφ erους 1392-3, &μφισβητεί εΙς τον Νεόφυτον την κτη

τορικην έπt τοϋ μονuδρίου τοϋ Παντοκράτορος κυριότητα, διότι έν αύτψ 

διαλαμβάνεται δη «τΟ μονύδριον τοϋ Παντοκράτορος άνέκα-3-εν- καl έξ 

&ρχijς &ν>]γειρεν αϋτο έκ βά~ρων (ό Νείλος) καl εκοπίαηε καl εκατεφύτευσε>, ') 

κατέλιπε δε ό Νείλος δια τijς δια~ήκης του το μονύδριον εΙς την μονJ)ν 

τοϋ Ιδίως Μετεώρου. 5) 'Επειδη δηλαδη ή πολυμερης έν τjj σκήτu δράσις 

τοϋ Νείλου έβεβαιώ~η έξ δσων &νωτέρω εtπομεν, Ciλλη εξήγησις έπl τοϋ 

προκειμένου δΕν είναι δυνατή, εtμη δτι ό Νείλος συνήργησεν εtς την ϊδρυ~ 

σι ν καί τοϋ μον-υδρίου τοϋ Πανtοκράτορος, έν Φ ή άνέ"(ερσις τοϋ ναοϋ άπο-
- :> ' e ' Ν' ' " 'λ 6) κλειστtκως εις τον ημετερον 1·εοφυτον ωφει ετο . 

1) Σμυριάκη, "Εν{!-' άνωτ. σ. 326. 2) ΑUτό{J-. Β' 29 έ. ΤΟν ταUτ:ισμΟν τοϋτον ciπο

δέχετ:αι ό Οi•σπέ1•σκης εν-&' (ι,•ωτ. καl ό Βέης Εν Περιοδ. Βuζαντίδι Α" 23(5 ι' έ. 
η Τούτον ταUτίζω πρΟς τόν πνεuματικώτατον 'Ιγνάτιον τόν έν τψ βιφ τοίi άγ{ου 

'Αϋναuίου τοϊJ ~Ιετεωρίτοu μνημονευόμενον, l Περιοδ. Βuζαντίς Λ' 25"3. ~) Ιlερωδ. 
Βuζαντίς Β- 366 • ι;) Αύτ:ό-θ"ι 37 12 G) Πάσας τ'άς παρ&. Οilσnένσκrι, 'ΈνΟ. άνωτ. μνείας 
Νεοφύτωv άνάγω εtς τόν ήμέτερον Νεόφuτον, τόν πρώτον τής σκήτης, πλην της έν 



172. Ι. κ. Ι3ογιατζίδοu-το_ χρονικΌν τών Μετεώ JOH', ίσι:ορικh &νάλυσις- καί έρμψ•έία. 

Κατd τΩν ήμέτΡ.ρον χρονογράφοv έν τc'ρ αϋτψ συνοδικc'ρ γράμμα~ι τη~ 

Μεγάλης Πόρτας έφέρεtο σuνυπογεγραμμένος καl <<ό έv ίερομονάχοις Μακά.

ριος καt πατ1'jρ Μετεώρου»' άκριβώς δ' έν τψ δημοσιεύματι τοίί Henzey 
φέρεται: « t .:.1-fακάρισς ίερομόν:J.χος καί [πα η] ρ Με"Cεώρου J ». 

'Επειδ1l δ' άμφισβήτ1ισις έγενν1l8η έπl τΥjς προσωπογραφίας τών έν 

1\fετεώροις Μακαρίων σκόπιμον -&εωροϋμεv να διαλάβωμεν ένταϋδα περl 
αϋτών. 

γ) Πεe< ωϋ πeώτου της σκήτης Μακαeίου 

'Εν τψ Όρισμψ τοϋ καίσαρος Θεσσαλίας 'Αλεξίου 'Αγγέλου Φιλαν

ftρωπηνοϋ, Εtους 1388, δύο μνημονεύονται Μακάριοι. Πρώτον μ8ν «ό τι

μιώτατος έν ίερομονάχοις καl πνευματικΟς πατfιρ κUρ Μακάριος» 1) τοϋ 

ίδίως λεγομένου Μετεώρου καl Ο «τιμιώτατος -έν tευομονάχοις καl άρχιμαν
δρίτης κUρ Μακάριος ό μακαρίτης έκείνΌς», 2)" Τούrων Ο πρώτος&? Εκπροσ

ωπών έν τi] -ιJφισrαμένη διανέξει περl κυριότητος τοU μονυδρίου της cy π:ερw _ 

αγ-ίας Θεοτόκου καt άειπαρ-8ένοu Μαρίας τοϋ διακειμένου είς τΟ Πηγά .. 

,διον τα δίκαια τfjς μονης τοϋ ίδίως Λεγομένου Μεrεώρου, πρέπει να ttεω

ρη-δi] ώς· Πατιlρ 3} τοU Μετεώρου, προϊστάμενος δηλαδή, άνευ τοϋ τίτλου τοϋ 

ήγουμέναυ, κατd τΟ Εrος- Εκείνα 1388. cΩς τοιοϋτος δΕ δεν εlναι ήμίν 

Cίyνωστος, κα&' ϋ. flδη περετήρησεν ό Οϋσπένσκ~1ς 4 ) καt Βέης. 5) Διότι ό 
κτήτωρ τοϋ .Μετεώρου άγιος Ά-&ανάσιος ζών f!τι κατα τΟν Βίον, «προετρέ·
ψατό τΟν έν ίερομονάχοις Μακάριον έπισταtείν καl όδηγείν τοU; άδελφοU; 

είς τΠ παρέργια τοϋ κελλίοu>.\ δηλ. τοίί Μετεώρου, Ετοιμο-θάνατος δΕ 1381-2 
προσέταξε τοίς μοναχοίς τοϋ Μετεώρου «ϊνα Εχετε πρώτον άδελφΟν καl 

πατέρα πνευματιΚΟν τΟν Εν ίερομονάχοις κύριν .Μακάριον». G) eo_ ΟιάδQχος 
λοιπΟν τοϋ &γ ίου 'Α-θανασίου έν Μετεώρφ ίερομόναχος Μακάριος ταύrισtέος 
άναμφισβητήτως Η{) έκ του Χρονικοίi γνωστι$ ((εν ίερομονάχοις Μακαρίφ 
καi πατρl Μετει:δρου», ώς καi rψ Εκ τοίί Όρισμοϋ Άλεξίού 'Αγγέ}~ου 

Φιλανftρωπηνοϋ Εrοίις 1388,. καl τ<$ εν τινι έγγράφφ παρd ΟUσπέ-νσκn 
συνυπογράφοντι «k!' ό έλάχιοτος και άμαρτωλ0ς-JJ1ακάριος ίερομόναχος» Ε τους 

1357-1381 7), ώς &ντιπροσωπέ~ονη τijν μον1)ν τοϋ Μετεcδρου. 

σ; ·468 «ιlμπέλιον δπερ έασεν δ δν μοναχοϊς Λ'εόφυτ-ος», Ο.δt]λου ΝεοφύτΟυ, _πβ.· Βυ· 
ζαντίς Α' σ. 2Ββ. 

1
) Περιοδ. Βυζαντlς Β' 241

, 
2

) ΑUτό{}. 13' 258• 3) ΠετραΚάκοv, 'ΈνΟ' &νωτ. σ. 
34 πατι}ρ=ήγούμε\'Ος κοινοβίου. 4

) "1~ν1J' ri.νωι:. σ. 449. 5 ) Βuζαντlς Α' 236ια. 
5

) Βυζαντlς Α' 253-254· -~) ΟύσπέΡσκη, "Εν{)-. άνωτ, σ. 449 περi ύποftέσεως άφο
ρώρης τήν μον.η-ν- Μετεώρου· ή χρονολόγησις-_- έγέ.νεtο- ύπ' Εμοίί. 
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Ό δ' Εtερος τώv έv t0 Όρισμφ 'Αλεξίου Άγγέλοu μνημονευομένων 

ΜακαQίων, Οστις δια παραδοτικΟ'ϋ καl δια&ηκψου -γρ_-:iμματος Ίο &μφισβη
τούμενον μονύδριον της Θεοτόκου είς τΟ Πηγάδιοv κατέλιπεν είς τΟν άγιον 

~Α-3-ανάσιον τΟν Μετεωρίτην «ϊνα Ενι είς την έξουσίαν καl ύποταγfιν αύτοϋ» 

φαίνεται έκ τούωυ πρεσβύτερος τοίi &γίου Ά8ανασίου. Ταυτζω δε τοϊ:τον 

μετα τοϋ ΟUσπένσκη τψ Εν tινι σιγ\•ογραφικ(ρ γράμματι, άχρονολογήτφ 

πάντως δμως τών μέσων τοϋ δεκάτου τετάρτου αίώνος ύπογράφοντι « i 4 ό 

gv ·ιερομονάχοις Μακάριος &ρχιμανδρίτης καl κα/Jηγούμενος njς σεβασμίας 
μονfjς τfjς ύπεραγίας Θεοτόκου και έπικεκλημένης Δουπιάνεως». 1) ΤΟν άρχι· 

μανδ~ίτην τοϋrον Μακάριον, οστις δεν εζη πλέον τψ 1388 (<ο μακαρίτης 
έκείνος» ), 2) &νευρίσχω καl Εν τι νι άνεκδότφ, άχρονολογtlrφ διαδtlκη τοίί 
Ίωαννάκη, σωζομένη έν άντιγράφφ έν κώδικι της μovfjς τών Μετεώρων 

τοϋ •Ρουσάνου αίώνος ΙΖ'. cH δια&1lκη αϋrη συνετά-χθη «κατενώπιον τοίi 

τε κυροϋ Μακαρίου καl &ρχιμανδρίτου καl τοί: πάνυπερσεβάστου καi κε. 

φαλfiς Σ ταγών κυροϋ Θεοδώρου τοU Όρφανοϊωάννου καl τώv έvτιμοτάτων 

κληρικών τής &γιωτάτης έπισκοπης Σταγών)), ·Η _μνεία τfις κεφαλfjς Στα

γάη•, τοίi Εν τc'ρ Παλαιοκάστρφ δηλ. έδρεύοντος διοικηtοϋ της 'επαρχίας 
Στ:αγών δΕν δύναται να χρησιμεύση ήμίv είς χρονολογικΟν προσδισρισt:tΟν 

της δια-81lκης Ίωαννάχη· διότι τΟ έπl τών Παλαιολόγων και έν Θsσσαλίq. 

(1333 -1348) !σχuον διοικηηκον τοuτο σύστημα τών κεφαλών έξηκολού

~ησεv ύφιστάμενον και έπι σερβοκρατίας έν Θεσσαλίtt (1348-1393), ώς 

δfiλον γίνεται Εκ τε τοϋ Προστάγματος τοU σέρβου βασιλέως ΣυμεcΟν ΟϋρΟς 

έτους 1362 καl Εκ τινος έπισκοπικοϋ γράμματος τοϋ Σταγών, Εrους 1388, 
«κεφαλατικεύοντο; πανυπερσεβάσrου ?'Uρ Στεφάνου του Κορέση εν τψ -δεο

φρσυρήτφ (Κάστρφ τών Σrαγών)»~ 8) έν πλήρει δηλ. σερβοκρατίtt· ή κε· 
-φαλ1) αϋτη Σtαγώv, Οσης δπογράφει έν τψ αύτc'ρ έγγράφcρ ώς cιδοϋλος τοϋ 

κ·ραταιοϋ καl dγίου ήμών αl,-&έvτου και βασιλέως» 4) 1)tσι τοϋ σέρβου Ίωάv

Vου Οϋρός, υίοϋ του ΣυμεcΟν Οϋρός, διετέλεσε διοιχητi]ς Σταγών μέχρι τfjς 

καταλήψεως αύτ&ν ύπΟ τών Τούρκων έν Ετει 1393. 5) Πάντως Ομως ή κε

φαλfι Σταyώv, ό Όρφανοϊωάννης κUρ Θεόδωρος, -&α -ήκμαζε περl τ& μέσα 

τοϋ δεκάτου τετάρτου α!ώνος (1345 μ. Χρ.) ώς κατωτέρω κα/Jορίζομεν. 

co έν τψ σι.γνογραφικψ γράμμαtι παρ' Οϋσπένσκη Μακάριος ίερο· 

μόναχος και άρχιμαvδρίτης καλείται κα-&ηγούμενος Δουπιάvης, νοείται Ομως! 

άv καi δ8v λέγεται Qητώς, δτι συγχρόνως ή το καi πρώτος της σκήτης διόη, 

1
) "Εν{}-' άνωτ. σ. 463 κα1 Εν Βυζαντίδι Β' 88~1 • .') Περωδ. Βυζανtίς Β' ~·-

3) A{nόft. Β' 94:a, 13' 2810 .t) AUτόft. Β' 291'. δ) ΑUτό-5-. Β' 4~~~. 
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ώς παραδίδεται έν τψ Χρονικψ α:ό πρc'Οτος τfiς σκήτεως Εχει καl τΟ της 

ήγουμενείας Ονομα».ι) Θεωροίίμεν δΕ τΟν ·Μακάριον τούτον τΟν &ρχαιότε

ρον τών γνωσtδ')ν ήμίv πρώτων τfjς σκήτης/) μη μνημονευόμενον Ομως έν 

τψ Χρονικψ, περl δΕ τοίί &ξιf.ί>ματος αϋτοϋ του &ρχιμαvδρίτου όμιλοίί

μεν κατωτέρω. Είς τοίίτον τΟν πρώτον τfίς σχήτης Μακάριον &ποδίδω την 

ίδρυσιν τοϋ μονυδρίου τοU επιλεγομένου «τοίί άρχιμανδρίτη» καl διακει

μέν~υ είς τΟ Πηγάδιον δηλ. παρCt τΟ Quάκιον Οπερ1 κατερχόμεvον απο τών 
>iψωμάτων τijς μονijς 'Ρουσάνου, διέρχεται μεταξ\J tοϋ βράχου τοϋ &γ. 

Πνεύματος και τοϋ Καστρακίου. Το έπi τoii βράχου τοϋ &γ. Πνεύματος 

έν σπηλαίφ τοίίτο μονύδριον έξελήφ{}η ύπΟ τοϋ Βέη ώς ταύτΟν πρΟς τΟ 

έν σπηλαίφ «tΟίί παπά κυρ Νεοφύτου» είς τΟ Πηγάδιον όμοίως· λεγόμε· 

νον. 3) 'Αλλ', ώς σαφώς έν τιJ> προστάγματι τοϋ βασιλέως Συμεων Οϋρός, 

~τους 1362, λέγεται, δύο >iπijρχον ε!ς το Πηγάδιον σπήλαια·') το μεν εκα

λείτο «τοϋ &ρχιμανδρίτη»ι tO δΕ «τοϋ παπα ·κυρ Νεοφύτου», Εlναι δΕ 

ταίίτα, όJς άνωτέρω εϊπομεν, τΟ μΕν τοϋ Lερομονάχου καl άρχιμανδρίτου 

Μακαρίου, τοϋ πρώτου τfίς σκtlτης, 5). τΟ δΕ τοϋ ίερομονάχου Νεοφύτου καl 

είτα πρώτου της σκήτης Σταγών. 

Την προσωπικf)ν τοίί ήμετέρου άρχιμανδρίτου Μακαρίου ίστορίαν 

μανl!άνομεν εκ τών Πατρίων τijς μονi'jς τών Μετεώρων Ύψηλοτέρας. 0~

τος εμόναζε τι!> 1346-7 ώς Iερομόναχος Μανασijς εν τfi μονfi Χρυσfνου τi'jς 

Χαλκ(δος παρ' Άσπροποτάμι:ρ- εϊiπορος Ο'ιν fjλl!εν ε!ς τ!jν σκήτην Σταγών 

και δγινεν Lδρυτης έπl τοϋ βράχου τοίί άγ. Πνεύματος, Εναντι τοϋ Κα

στρακίου, τοϋ σπηJιαίου τfiς ύπεραγίας Θεοτόκου καl. άειπαρ8ένου Μαρίας. 

Ένταu/!α μετονομασ/!εiς Μακάριος <dρχιμανδρ(της γέγονε» τijς σκήτης δηλ

τών Σταγών. 6) τι εtναι ενταϋi!α το aξίωμα τοϋ &ρχιμανδρ(του ; 'Α ναμφι

βόλως aρχιμανδρίτης ljτo dλλος η ό λεγόμενος πρώτος· διότι zv επισκοπικιJ> 
εγγράφφ τοϋ Σταγών, 1'τους 1388, μνημονεύεται dλλος τις •Μακάριος ϊερο

μόναχος καl άρχιμανδρίτης της σκt1τεως Σταγών» κα{}' Ον χρόνον πρώτος 

Ι) Ίδε καί αύτό-Q. Β' 1:J 11 ~απεκατέστην Ey6J ήγοιΊμενος τfJς σεβασμίας μονής 

Δουπιά,·ης, λέγει ό πρώτος της Σκήτης Νείλος. 2
) 'Ομοίως ό ΟVσπένσκης, ''Eνfl"' άνωτ 

σ. 147,240· Ολλως ό Heuzey, 'Ένfl"' άνω-ι;. α. καi. Άδαμαντίου, "E,.ft' &νωτ. σ. 215. 
3) Περιοδ. Βι•ζαντiς Α' 236νγ. Ί~πειδ1) δηλ. τό σπήλαιον τού άρχιμανδρίτου l\-1α

καρίου κατd τι:'t J Ιάτρια της•ι·ψηλοτέρας (αϋτό{}, Α' 274 έ.) περιήλftεν ε'ίς τι να ίερο

μόναχον Ν εόφυτον. μετιl μικρΟν ά:ιοβιώσαντα, έ,•ομίσ-&η δι&. τοϊίτο δ τι είναι εν καi 

τό αϋτΟ σπήλαιΟ\' τΟ Λεγόμενον «τοiί &ρχιμανδρίτου» καl τό ((toϊi παπά κUρ Νεοφύτου)). 
4 ) Αύι:όθ-. Β' 91' 2

, ΟVσ:πένσκης σ. 147. 5
) Τόν ταϋτισμΟν τοϋτον _ιiπεδέχετο καί ό. 

Βέης, "~ν{)' &νωτ. Α' 236νγ. 6
) Κατά τα μέσα τού δεκάτου τετάρτου αίώνος δ άρχι

μανδρίτης τής σκιlτης 1\lακάριος. ώς μνημονεύεται έν ταίς άνωτέρω πηγαίς, τό πι{}α_ 

νώτερον εΙναι δτι εlναι εν καl τΟ αUτΟ πρόσωπον. 
"-~ 

~ 
(~~ 
"i17 
:~~ 

11, 

r. κ. Βογcατζiδοu-Τό χρονcκόv τών Με<εώρων, tστορcκi} ά1•άλυσcς καί έρμηνεία. 175 

τfjς σΚήτης fito δ Νεόφυτος. Θα f\το λοιπΟν άνώτερόν τι άξίωμα, ώς καl 

Εξ άλλων πηγών είναι τοϋτο γνωστόν, 1) ύπεράνω τοίί τών 1iγουμένων, οίονεί 

έξάρχου. Τοίίτο τούλάχιστον συνάγω περι τοϋ ΙΔ~ αίώνος έκ τών ύπ' Οψιν 

μου πηγών. Οϋτως έv σιγιλλίφ Νείλοu οίκουμενικοϋ πατριάρχου εrους 

1283 ') μνημονεύεται οτι ό fΊγούμενος τijς εν Θεσσαλίq μονijς τijς Λευ

κούσιάδος παρακελεύεται « άρχιμι:χνδρίrης και πρωτοσύγκελλος τών περl την 

Βλαχίαν μοναστηρίων καl είναι καl δνομ(iζεσ&αι και ιϊδειαν Εχειν τσUς έπι 

σταυροπηγίφ πατριαρχικψ &νεγειρομένους ναοUς κατα την έκκλησιαστικi]ν 

συνήθειαν καitιεροϋν». ΈντεUθεν μανft·άvομεν Οrι κατα τΟν ΙΔ' αίώνα 

όπηρχον έν Θεσσαλίq; δύο συγχρόνως άρχιμανδρίται, ό της σχήτης Στα

γών1 καl δ τών περl τiιν Βλαχίαν μοναστηρίων. ~ομοίως δ καθηγούμενος 

τi'jς εν Μuστρ\i επι τών Παλαιολόγων μονijς Θεu<όκοu τijς Όδηγητρίας 

τijς επικεκλημένης Βροντοχίου εκαλείτο &ρχιμανδρίτης και μέγας πρωτο

σύγχελλος τijς Πελοπονν1]σου. 3) Ό &ρχιμω·δ~(της Μακάριος ό καi πρώως 

:<ατd τd Πάτρια «μετα χρόνον τινU άπεσrράφη Οπισθεv είς τΟ Χρύσινον». 

Εlναι πιflανόν λοιπΟν Οτι και Εκεί άπεβίωσε πρΟ τοϋ 138k. 

δ) Πεei τοϋ Στύλου τών Σταγών. 

~ο Heuzeyι ό Ούσπένσκης καt ~Αδαμαντίου άποδίδουσι τΟ Ονομα 

Στϋλος, έv τfι έννοίq; τοίί κατ' Εξοχi]ν στύλου, τfjς σκήτης τών Σcαγών, 

είς τΟν βράχον τfiς Δουπιάνης-Παντοχράτορος 4) τοϋτο Ομως δεν είναι 

δρi!όν, δια το\Jς έξijς λόγους, Κατα τα Πάτρια τijς μονijς Ύψηλοτέρας 

Πασχάλης τις τών Σt:αγηνών «Εκ τών λεγομένων Τζακώνων1 11τοι φυλά· 

καιν της έν τοίς Σταγοίς πέτρας» 1 Οπερ δηλοί δ τι έπηγγέλλετο τΟν κασrρο
φύλακα Σταγών, φυλάττων τfιν νύκτα έπl τοίi βράχου τοϋ μέχρι σήμερον 

πέτρα καλοJμένου, 5) ετει 1346-7 άνfiλ8εν είς τΟν λίiJον τοϋ Στύλουt 

προσδέσας δ' Επl του βράχου σχοινίον μακρΌν κατηλ8ε δι~ αUτοϋ ε"ίς τι 

σπήi,αιον επι της πλευρdζ τοU βράχου «πρΟς τΟ βόρειον μέρος της πέτρας 

J) Ίδέ Ducωιye γλωσσόρ. λ. αρχιμανδρίτης. 'Αρχιμανδρίτης = p1·aefectus, 
coι·nobii, Λ. Πετρακάκου, "Εν{)-' άνωτ. σ. 57. 

2) Ιδέ Ν. Έλληνομνήμ. 6,175 έ. 

ε) Βυζαντίδ. Α· 456.555. 
~) Mission de l\Iacedoine plan F, Ούσπένσκη, Περιήγησις εi..ς ι;ό. τcΟν .Μετεό)ρωv 

. μοναστ1lρια σ. 1531236, Πρακτοιiι άρχμιολ, έτ. 1909 σ 214:215. 'Ομοίως καl ό 

]ι{, Γούδας Εν Βυζαντίδ. Ι3' 238 
5 ) Άξιοσημείωτον δτι ό Πασχάλης καίπερ ΣταγηνΟς καλείται τζάκων· τοϋτο 

δεικνύει ότι τΟ Ονομα τζάκων κατd τi)ν ΙΔ' αtώνα δέ.ν ή το έftνικόν. "Ιδέ Φ. Κουκου~ 

λέν έν Άδην(j. 36 (1924) σ. 316. Ή σημερινή Πέτρα ύπέρκειται ωϋ Καστρακίου. 
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176 Ι. Κ. Βογιατζίδοu-Τό χρονικΟν τών .\1ετεό)ρων1 ίστορική ι:J.νάλυσις καl έQμηνεία. 

dντικρU τοϋ ιΧστεως)). 1) Τοί:το σημαίνει Οτ.ι ό Πι;χσχάλης κατfιλ&έν έπl 

tiiς πρΟς βορρά~, έστραμμένης πλευρt'ϊς τοϋ βράχου, finς όρ~. τδς μονdς 

Προδρόμου καl ciγ. Νικολάου; •Ή έπl της πρΟς νότον έστραμμένης πλευ

ράς τοϋ βράχου flτις όρ~ τΟ Ciστυ Σ ταγών δπου vϋv τΟ Καστράχι; ΤΟ 

σπήλαιον τοίiτο τοϋ Πασχάλη είναι Οπερ διεδέχθη ό ίερομόναχος Μακά

ριος &ρχιμανδρίτη; καl πρcί;τος, παρ' αUτοϋ δ6 ό ίερομόναχος Νεόφυtος, 

είτα δS ό Δωρό&εος· είναι τΟ λεγόμενον τοϋ «&ρχιμανδρίτη)), ού έ:ναντι 

ύπflρχεν, ό)ς καi άνωτέρω έσημειcδσαμεν, «f) -θεωρία κακών τό)ν flελγι)τρων 

καl τΟ δλον όλεθρος», ητοι ή έκ τfjς παρακειμένης πόλεως όχλησις. ΤΟ 

χωρίον λοιπΟν τώv Πατρίων πρέπει να έρμηνευflfi οϋτω· Ο Πασχάλης 

κατήλΙJε τής πέτρας (τοίi Στύλου) κειμένης &ντικρiι τοίi &στεως, προς βορ

ράν αϋτυϋ. ~Η πρΟς Δ. τοϋ Στύλου- χωραφιαία γη περίρρέεται έκατέρω&εν, 

κατ α τα Πάτρια, ύπΟ δύο Qυάκων. Τούτους δε τ ψ Ον τι άναγνωρίζομεν σή με

ρσν έν τψ μείζονι, τψ Άστρι<j, Οστις διαρρέει τfιν καστρακινfιν κοιλάδα 

άπ' Α. πρΟς Δ. και έκβάλλει είς τΟν ΠηνειΟν καl τψ μικροτέρφ, δ στις καταρ

ρέων &πΟ τών περl τΟ "Ρουσαvσν ύψωμάτων διέρχεται μεταξlι Καστρακίου.. 

καl τοίί βράχου τοϋ άγ. Πνεύματος. •Η αUtt) χωραφωία γfj του Στύλου 

εν γράμματι τοϋ έπισκ9που Σταγών Ξενοφώντος, τών μέσων τσϋ δεκάτου 

tετάρτου αιωνος, όρίζεται όμοίως Οτι «διέρχεται δια τοϋ Qύακος εως της 

μίξεως τοϋ άλλου ρύακος κατερχομένου &πΟ τών Σκαφιδακίων». 2) Σκαφι

δάκια δ' έκαλείτο τότε, ι:Ος έκ τοϋ βίου τοϊi άγίου Άftανασίου τοϋ Μετεω. 

ρίτου δfιλον, ή άπΟ τών ύπωρειών· τοϋ βράχου τοϋ Βαρλαάμ, Οπου ή 

Δρακοσπηλαιά, καl αt•ω μέχρι τοϋ άκρο λόφου τοίί ύπερκειμένου tοίί. Βαρ~ 

λαδμ άνάντης περιοχή. ~Εν δS γράμματι τοίί έπLσκόπου Σταγών Θεοφάνους, 
" 1742 ο δ~ • ~ • β ' ' Σ "λ ο ' .~ ετους , οι υο ρυακες οι περι ρεχοντες τον τυ ον εκατερωuεν μνη-

μονεύονται οϋτω: «μεταξlι τών δύο Qυάκων τοϋ τε 'Ρουσάνου Καl Καλ~ 

λιστράτου», 3) έ:νθα νοοίίνται αΪ δύο μοναi 'Ρουσάνου καl Καλλιστράτου. 
5

Άν λοιπΟν δ Στϋλος τίί1ν Πατρίων ταύτισ&fi πρΟς τΟν λί{}ον Δουπιάνης, 

δS:ν άναγνωρίζονται πλέqν οί δύο Qύακες τfiς κα::rτρακινfjς κοιλάδας. Διότι 

πρΟς Α. μ6ν τfjς Δουπιάνης Qέει Qυdκιον απΟ Β. πρΟς Ν. έκβάλλοv είς τΟν 

Άστριfiν, Δ. Ομως τfjς Δουπιdνης οϋδείς Clλλος Qύαξ δπάρχει. 

Διι\ ταϋτα &νάγκη ό Στίiλος Σταγών νι\ tαύtισιtίί προς τον λtiJoν 

1) Περιοδ. Βυζαντiς Α' 274. 
~) Περιοδ. Βυζαντiς Β' 97", όJσαύτως καί έv 13' 86ι. 1) Αίιτόit. Α' 31lι 8 . 'Εκ τού 

χωρίου τοUτου καδορίζεται τοπογQαφικώς ή -δέσις της μονής Καλλιστράτοu, περl. ης 

διέλαβον έν Δελτ. Ίστ. έτ. 7,169, πβ. Βυζαντiδ. Α' 236ν, καΟ' 8 δά έκειτο εν τU 
καστρακινfι κοιλάδι, έν τU περιοχj] έξ 1]ς καταρρέει ό 'Αστριdς. 

.1. Κ. Βογιατζίδοu-Τό χρονικόν τών Μετεώρων, tστορική άνάλυσις καl έρμηνεία. 17'ί' 

·τοϋ 'άγ. Π νεύμα~ος, 1) &ς καί παρ& Πολυχάρπφ eΡαμμίδη σημειοϋται 2). 

Κατα τΟν βίον tοϋ άγ. Ά{}ανασίου·τοϋ Μετεωρίτου δtε περl τΟ 1333-4 
iκ τ·ό_ϋ άΊιΟ:ινύμου •Όρους €φ&ασαν είς ΣταγσUς ό δ..γιος 'Α&ανάσιος μετJ 

τοϋ πνε._ιματιχοϋ αϋτοϋ πατρΌς ίεροϋ Γρηγορίου κατέλαβαν τΟν λί-θον τοίi

τον τQί,i Σtύλου «εγγιστα της _πόλεως)), έπl τοίί δ:ι:οίου είiρον <<ναΟν 

--γεγλυμμένον είς Οvομα τών Ταξιαρχών.» ΈνταU8-α δηλ. εLς τΟ μονύδριον 

τών Ταξιαρχών επl τοU Στύλου «συνέρρεαν πρΟς αUτοUς Οϊ τε έγγUς 

-σί.κοϋνrες καi οί πόρρω&εν, Ciρχοντές τε καl άρχόμενοι, ίερεLς τε καl μονά

ζοντες, οϊ καl &φελείας oU μικρας έκ της πνευματικης όμιλίας τοϋ γέρο ν ως 

{Γρηyορ(ου) πληρούμενοι οΊκαδε έπορεύοντο». 3) οο 1ερος Γρηγόριος, ό έκ 
-τοίi Στύλου στυλίτηςδνομασ&εί;, 4) ϊδρυσεν έν σπηλαίφ καi νέον μονύδριον, 

το μέχρι σήμερον σωζόμενον έπl τής Β. πλευρiiς τοίi Στύλου to &γtου Γεωρ

γίου τοϋ Μαντηλά, έζήτησε δε παρ& του τότε έπισκόπου Σταγώv Ξενο

-φώντος 1:-fιν έχχώρησιν τfjς χωραφ~αίας γfjς της «€μπροσ8εν τοϋ τοιούτου 

σπηλα[ου έν τjj περιοχfi μονής τής Δουπιάνης», 5) Ή φήμη τοϋ !εροίi 

Γρηγορίου τοϋ στυλίτου «λόγφ καl πράξει και {}εωρίg χάριτος μεστοϋ)) 

_παρ& τοίς Ciρχσυοt καi &ρχομένοις Σταγών, εLς μεγάλην περιωπην &νήγαγε 

-τΟν Στίiλσν, είς τρόπον όJστε ή παλαιγενfις μονfι Δουπιάνης Ύ}ρχισε να 

Jrαρευδοκιμfjται ύπΟ τοϋ Στύλου. Της άντιδράσεως ην ή μονη Δουπιάνης 

:χατι't του Στύλου προύκάλεσε έχομεν τdς έξfις ένδείξεις. 

Μετι\ δεκαετή διαμον>)ν έπl τοίi Στύλου, 6) Ιjτοι περl το 1343-4, 
κατCι τΟν βίον 'Αθανασίου, Ο στυλίτης Γρηγόριος τοσοίίτον δυσανεσχέ

τησε κατα «τών κρατούντων>>, iitoι τών πολιτικών καl Εκκλησιαστικών 

-άρχών Σταγών, ώστε fΊναγχάσ\Jη να &ποχωρήσn τών Σταγών ϊν' Επανέϊ,{}η 

~ις 'Ά&ων. Αίτία τfjς δυσαρεσκείας τοU στυλίτου Uπfjρξεν «Επtlρειά τις τών 

κρατούντων)). 

Την οϋτως άσαφώς έν τ(i} βίφ &ναγραφομένην «Επήρειαν τών κρα

-τούντων)) &vευρίσκω έν τ ψ προστάγματι τοϋ βασιλέως Συμεων ΟUρΟς 

.:ετους 1362 έν ψ άναφέρεται Οτι ύπΟ τfίς Ciλλοτε κεφαλfίς τσϋ κάστρου 

Σταγών Θεοδώρου Όρφανο·ίωάνου άπεσπάσ&ησαν άπΟ της κυριότητος _τοϋ 

Στύλου τΟ. τέως είς αϋτΟν άνήκοντα, «ύποτασσόμενα κrιl δεσποζόμενα 

ύπ' αύτοϋ», σπtlλαια δύο, τό τε λεγόμενον «τοϋ &ρχιμαvδρίτη)) καl. τΟ «tοϋ 

παπά κlιρ Νεοφύτου>), 7) άμφότερα κείμενα εί.ς τi}ν -θέσιν Πηγάδιον. <Η 

1
) Παρά Βέυ dκαΊJόριστος τίς δ Στϋλος AUtόfl-. Α' 236&. 2 ) Τα Μετέωρα, έν 

-"Α&ήναις 1882 σ. 17,36,39 πβ. Ν. Έλληνομνήμον. 6,54. 3 ) Ηυζι:ι.vτlς Α' 245. 4) Αlιτό{}. 

1:3' 3112 καl 13' 961, Α' 248. 
'') ΑUτό-&. Β' 97 3

, Α' ~275. ") Περιοδ. Βυζαντl.ς Α' 248. 7) ΑUτό{}. Β' 9012• 
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178 Ι. Κ. Βογιατζίδοu~ΤΟ χρονικΟν τών Μετεώρων, ίστορικη άνόλυσις κ~i. έρμηνείσ~ 

τοιαύτη επέμβασις τijς κεφαλijς Σταγών εγινεν έπi τοϋ γενικοϋ διοικητοϋ 
Θεσσαλίας 'Ιωάννου 'Αγγέλου Πιγκέρνη, άνεψιοϋ τοί3 t- ισιλέως 'Ιωάννου 
Καντακουζηνοϋ', ijτοι έπl τijς βυζαντινijς έν Θεσσαλί<;< κυριαρχίας. 1) 'Η 
dπόσπασις αϋτη κα1!ορίζει καl τον χρόνον τiίς κεφαλijς Σταγών Θεοδώρου 
~Ορφα\'οϊωάννου, άρχοντος περl τό 1345. Τούτου δtάδοχος fιτο Λουκας ό 
Κομιτόπουλος 2). 

Ό Γρηγόριος ό στυλίτης dναχωρήσας τότε έκ Σταγών μετέβη ε!ς 
Κωνjπολιν. Έπελ1!ούσης δε τijς aερβοκρατίας έν Θεσσαλί<;< ηiινοή8η έξαι
Qετικώς ή μονη Δουπιάνης ώς δεικνύει τό πρόσταγμα δπέρ αiJτής άπο
λυJJεν ίiπο τοίi βασιλέως Συμεrον Οlιρος τι$ 1358. ') Μετa παρέλευσιν 
τεσσάρων έτών, τ φ 1362, ό βασιλεuς Συμεwν ,διιi νέου προστάγματος 4} 

έζήτησε να άποκαταστήσu τfιν γαλήνην έν τfi σκήτn διατάξας την άπόδο
σιν είς την μονην τοϋ Στύλου τr'Ον δύο άλλοτε άπ~ αύτοϋ άποσπασ3έντωv 
σπηλαίων καί τι να άλλα μέτρα ύπέρ τfiς σκllτης λαβcΟν δ:τιν' άνάγουσι τΟ 
πρόσταγμα τοίiτο είς καταστατικΟν 3έσπισμα της σκtlτης τών Σ ταγών. 
Δέν δυνάμε&α Ομως νC.: δεχ{}ώμεν Οτι πρΟς aντίδρασιν τfjς τοιαύτης τών 

σέρβων έν Σταyοίς πολιτιχijς τΟ οίκουμενικΟν Εν Κ/.πόJ.ει πατριαρχείον 

&νέδειξε τι$ 1383 τον ήγούμενον τijς παρα τljν Καρδίτσαν μονijς τίjς 

Λευκουσιάδος είς άρχιμανδρίτην και πρωτοσύγκελλοv τών ftεσσαλικών μονα
στηρίων &ποβλέπον δfj3εν είς Ενίσχυσιν έθνολογικf]ν τοϋ έλληνικοϋ πλη

ϋυσμοϋ. ;,) Διότι άπλούσ:τατα καl 1i μονt) Λευχουσιάδος ύπJlγετο τότε εϊς. 
τΟ σερβικΟν κράτος. 

ε) Οί με.d τον Νεόφυτοv .πeώτοι. 

Μετ& τΟν ftάνατον τοϋ πρώτου Νεοφύτου κατ& τό ήμέτερον χρονι

κόν αU.λλος διάδοχος τούτου Εγένετο Ν1lφ~ν ;ονόματι καi οϋτω κατ& διαΜ 

δοχfιν τών τfiς Δουπιάνης πρώτων Εφltασεν ή τάξις αϋτη μέχρι τών νίίν 
<: ' ' ' .. ' ~ <: δ ' ' ευρισκομε\'ων rιμιων γεροντων! του τε τιμιωτατου εν ιερο ωχονοις κυρ 

ΚυπριαΥοϋ και τοϋ τιμιωτάτου έν Lερομονάχοις κlιρ 'Αν3ίμου~. Αί είδή· 

σεις αδται τοϋ Χρονικοϋ δέv εlναι fξ dλλων πηγών yνωσταί. Έv πρώτοις 

γεvνιίται τΟ ζ1iτημα τίς ti ΕΎνοια τfjς διαδοχijς τών τfjς Δουπιάνης πρώτων. 

Δηλοϋται δι& τούτου δη τΟ πρωτατον περιήρχετο μέταξU τών μοναστών 

της Δουπιάνης κατ& διαδοχf]ν &πΟ ένΟς είς Sτερον, η Οτι &πΟ τών μονα · 

στών τijς Δουπιάvης περιfjλ&εν είς τοUς μοναστας- Cίλλης μονης; τα Επόμενα 

τοϋ Χρονι1ιοίi, ή Ενορχος δηλ. Ενώπιον τοϋ Επισκόπου Σταγών κατάθεσις 

3
) 'Ι!:πεt. Βυζανt. σπουδών Λ' 1GG. 2

) Ι3υζαντlς Β' 15!·1• s) Βυζαντίς 13' 11 έ. 
~) Αύτό{}. Β' 89 έ. -'i) Ν. Έλληνομνήμ. 6,176, [Jρακτικα άρ~αιολ. έτ, 1909 σ. 225. 
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τών δύο ti'jς Δουπιάνης μοναστών Κυπριανοίi καl Ά ν1!ίμου συμβάλλουσιν 

είς κατανόησιν τοU ζητήματος. «ΣUv φόβφ Θεοϋ καl άλη&εfg. ,λέγομεν δτι 

έψθ-άσαμεν τΟν τιμιώτατον Εν ίερομονάχοις κUρ ~ Ακάκιον τόν ήγούμενον 

τijς σεβασμίας μονijς τοϋ Παντοκράrορος τfjς έν τφ λίθφ τijς Δοuπιάνη

τώ πλησίον ταύτης καi πρώτον Οντα καl δνομαζόμενον τfις Σκήτεως Στας 

yfuv, άνερχόμενον μετα βακτηρίας είς &παντα τα μοvύδρια τοϋ τε Μετε
ώρου καl δλης της σκήτεως, διέποντα αiJτd καl διατάσσοντα και οϋδεiς iiv 
ό άντιτασσόμενος αύτφ άλλα κατα _την παλαιαν συνήθειαν διεξήγοντο και 

συνησπίζοντο παρ' αύτοϋ. Εϋρομεν δΕ καl άγίαν είκόνα ο-iισαν ί'πογεγραμ· 

μένην : δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεού Σεραπίωνος μοναχοU τοίί τέκτονος 

καi καΟηγουμένου τfις μ11νijς τού Ιlαντοκράωρος Χριστοϋ τοϋ άλη6ινuίι 

Θεοϋ Jiμών έπl fτους, ~ς %λ δ'. Και τούτφ τφ μοναχψ ού~ άσκόπως τΟ 

τής ήγομμενείας έπεκέκλητο Ονομα άλλ' άπΟ της τόπου τάξεως &νομάζετο 

κα&Ο:ι; αϋτη ή τάξις έπεκράτησεν Sως είς τΟν κωρΟν τοϋ κiJρ 'Ακακίου δ ν 

καl έ-8εασάμε-θ-α». 

Μετδ. τΟν θ-άνατον δηλαδη τοϋ πρώτου Νήφωνος, δουπιανίτου μοναστοϋ, 

καθιερώ8η (=ή τάξις) Ι:να ή dρχlj τοίi πρώτου τijς σκήτης περιέρχηται ε1ς 

τΟν ήγούμενον τfjς Επι τοϋ α-Uτοϋ βράχου. κειμένης μονfjς Παντοκράτορας, 

Οϋτως ηρχισεν ή κατάλυσις τοϋ πρωτάτου Δουπιάνης. Διότι UπΟ τών δύο 

συγχρόνων τοϋ ήμετέρου χρονογράφου δοuπιανιτών μοναστών Κυπριανοϋ 

καl Άν&ίμοu έπιστώ-8η δτι επι· τών ήμερώv αίJrόJV κατελύ1Jη ή άρχη κα. 

{}όλου τοϋ πρώιοv της σκήτης Σταγών, τελευταίου πρώτου της σκ1lτης 

γενομένου τοϋ ίερομονάχου Άκακίου ηγουμένου τfjς μονής ΠαντοκράΔ 

τορος. "Ας Ελ-3-ωμεν τώρα είς τΟν χρονολογιχΟν προσδιορισμΟν τών γεγο. 

νότων τούτων. 

«Εtς τΟν αlιτΟν καιρΟν (λέγει δ χρονογράφος)_ έποίησεν δ έv Lερο

μονάχοις κiJρ ~Ιωάσαφ χρόνους ιζ' διέπων και αύτΟς κατα την fκπαλαι 

συvή&ειαν &ς πατηρ τοU Μετεώρου. Ό δ~ κιJρ Διονύσιος ό Λαρίσσης έτί

μησεν είς ηlν fΊγουμενείαν τοϋ Με!εώρου τΟν 'Ιωάσαφ τοϋτον )tαl έσύστε

ρον έποίησεν έπίσκοπον Φαναρίου. 'Απ' αύτοϋ καl Sω; τοϋ νϋν έπέρασαν 

χρόνοι μ' καl ηγούμενοι ε'. "Αξιον δΕ ίδείν πώς έν τοίς μ' χρόνοις ήγού

μενοι ε' έγένοντο καl ρ' χρόνων παρφχηκότων "~Qότερον ούδεiς Ονομα 

ήγουμένου έκέχτητο οϋrε είς τΟ Ι\ιfετέωρον οϋτε είς άλλην μονtlν». Έγεv 

' ~ ' ' ~ ' - δ ' dνα)-νή&η λοιπΟν τΟ ζήτημα τΟ «είς τον αυτοv καιρον» εις τινα των υο 

νέρω μνημονευομένων ιερομονάχων αναφέρεται, τΟν Άκάκιον 11 τΟν Σε

ραπίωναj ~ο Βέης πρώτος άνεγν!fρισεν Οτι τΟ «είς τΟν αύtΟν καιρΟν» δέον 

ν' άναφέρηται είς τόν ίερομόναχον 'Ακάκιον, σΟ τΤμ' άκμ?jν -&έτει μεταξ·l1 
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tnU ΙΕ' καl τοϋ rς' αίώνος. 1) CΗμείς δΕ την άκμiιν. τσίί ίερομονάχου Άκα

κίου ήγουμένου τοU Παντοκράτορος καi τοϋ ίερcμονάχου 'Ιωάσαφ τοϋ Με

τεωρίτου ο&έ~ομεν εLς τΟ 8τος 1464-5) όπότε ό 'Ιωάσαφ κατεστά8η .πατηρ 
η το ι προ'ίστάμεvος τοϋ ίδίως λεγομένου Μετεώρου. Ταύτην δf: την χρονο

λόγησιν συνάγομεν διά τών Εξfις. Είνuι προφανΕς On ή φράσις «ρ' χρό

νων παρφχηκότων πρότερον» αναφέρετ-αι είς τι)ν ίστορίαν τοίί 'ιδίως Με· 

τεώρου καl oUχl εLς την ίστορίαν Ολης της σκtlτης, με&' Οσα άνωτέρω περι 

ίδρύσεως της σκήτης διελάj}ομεν. 'Αλλ' .υπολείπεται ν& δρισ&fi τΟ πρότερον 

έξικνείται μέχρι τοU &ανά του τοϋ ίδρυτοϋ της μονfjς. τοϋ ίδίως Μετεώρου 

dyίou Ά{}ανασίου, ~πελΜvτος τifι 1381:-2, η μέχρι της ήμέρας κα{}' 'lv 

άνfjλθεν ό άγιος Ά&ανάσιος είς τΟν βράχον τοϋ ίδίως Μετεώρου, είκαζο~. 

μένης Οτι {}(ι είναι περl τΟ Eroς_l334-5; Έπειδη χρονολογικώς τfιν σύν

ταξιν τοίi χρονικοϋ τών Μετεώρων άνάγομεv ε\ς το i!τος 1521 (lδε κατω-

τέρω έν τψ Δ' κεφαλαίφ) αποκλείεται ή άναφορα τοϋ «ρ, χρόνων παρφ

χηκότων πρότερον» είς τΟ Ετος 1334-5 τΥjς &νόδου τοϋ &γ. Ά{)ανασίου ~?tl 

τΩίί Μετεώρου. Προστι-θεμένων χατα ταϋτα είς τΟ ετος τοϋ 8ανάτου τοϋ 

dγίου 'Α{}ανασίου 1381-2 τών έκατον ~τών λαμβάνομεν i!τος 1481-2 κα{}' δ 

ό ίερο μΟναχος τοϋ Μετεώρου Ί ωάσαφ τέως πατfιρ του Μετεώρου προήχ-θη 

ύπΟ Διονυσίου μηtροπολίτου Λαρίσσης, δσrις έtελεύτησε τψ 1510, εLς ήγού

μεvον Μετεώρου. 2) Προστιθεμένων δΕ είς τ& 1481-2 Ετέρων τεσσαράκοντα 

εrών εχομεv «Εως τοϋ νίίν», ητοι ετος της συντάξεως τοϋ χρονικοϋ τών 

Μετεώρων 1521. Μετa την προαγωγijν εϊς ήγούμενον τοϋ 'Ιωάσαφ δ 

ΟUσπένσκης δέχεται Οτι Επl δύο μόνον Εtη διετέλεσεν ήγούμενος, προ-

αχθεlς επειτα εLς Επίσχοπον Φαvαρίου. ·Ότι τΟ προσδιορισθΕν ετος της 

προαγωγης εϊς fJγούμενον τοίί .'Ιωάσαφ 1481-2 προσεγγίζει προς την άλή-

Dειαν συνάγεται καl Ενtεϋ&εν. ΟΈ δύο δηλαδη δουπιανίrαι μονασtαl Κυπρι

ανΟς καl sι Ανitιμος όμ~λογοϋσι τ ψ 1521 Ο τι « έ&εάσαντο» τΟν 'Ακάκιο ν tiγού-
μεν ον άκόμη Οντα τσϋ Παντοκράτορος" Εκ τούτου δfjλον Οτι οί δύο δουπια

νίται, γέροντες πλέον τifι 1523, μόλις έν{}ψοϋνται ~ν τiί ~φηβικiί των ήλι-

κ(~ ήγουμενεύοντα τΟν Άκάκιον, πρΟ Εξηκονταετίας περίπου. ~Εκ της φρά 

σεως «Εως είς τΟν καιρΟν τοϋ κUρ Άκακίου» .πρέπει να συναγάγωμεv Οτι 

μεtα τΟν ~Ακάχιον ή ηγουμενεία μετεβιβdσ8η άλλαχοϋ· έπειδ~ δΕ συγχρόνως 

dναφέρεται Οτι 'Ιωάσαφ ό πατfιρ τοϋ Μετεώρου προήχ6η είς 1Ίγούμενον 

1
) Περιοδ. l3υζαντlς Α' 236λε·, λc;-'. 'Άλλως ό Heuzey, "Εν{)'' &νωτ. σ. 468 καί 

ΟVσπένσκης, "Εν&' dνωτ. σ. 415 καΙ 'Αδαμαvτίου σ. 227. 2) Ό 'Ιωάσαφ oUtoς οUδε

μίαν έχει σχέσιν μΕ: τΟν βασιλέα 'Ιωάννην ΟUρός καL ε!τα μοναχόν 'Ιωάσαφ τΟν 
μετεωρίτην. 
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Επεται Οτι καταλυ-θέντος τοϋ πρωτάτου έπί 'Ακακίου ηρχισεν ή Επικράτησις 
έν τfi σx1ltll τοϋ ίδίως Μετεώρου, Oflsν καl 1l Επωνυμία Εκτοtε Επικρατεί 

«σκήτη τοϋ Μετ~ώρου» dντl τfίς παλαιοτέρας «σκήτη τfjς Δουπιάνης καl 
Σ ταγών>>. Τοϋτο Επιβεβαιοϋται και Εκ τijς ~πιγραφης τοϋ Χρονικοϋ, τών 

Μετεώρων λεγούσης -: «σύγγραμμα ίστορικΟν ώς έν συνάψει συντε&Εν δηλοϋν 

περι τfjς σκήτεως Οτι τέ έση τijς ύπεραγίας Θεοτόκου τi'jς Δου~ιάνου καΙ. 

Σ-ι:αγών καl πώς την σήμερον λέγεται τοϋ Λfεtεώρου» 1
). 

·~ο ΟUσπένσκης (σ. 444) τΟν δουπιανίτ.ην ί~ροδ.ιάκονον . Κυ~ριανΩν 
δρ8ώς ταυτίζει τψ Εξ Επιγραφίϊς της μονfίς άγ. Νικολάου τοϋ Άναπ~υσά 
γνωστψ ίεροδιακόνcρ Κυπριανψ Ετους 1528· περl δΕ τσϋ δουπιαν-ίτου ιερο

μονάχου 'ΑvSίμου όμιλοϋμεν κατωiέρω. 'Εν τψ τρίτφ μέρει τοϋ ήμετέρου 
χρονικοϋ βεβαιοϋται Οτι ή παρακμfι καί διάλυσις τfiς σκήτης ηρχισεν έξ 
δτου κατελύ3η τΟ πρωτάtον τf}ς Δουπιάνης, 2) «άπσρφανισι'}εί'σης. γ&.ρ της 

σκήτεως τοϋ Εαυτfις καl πρώτου ποιμένος τ& πάv·τα εlς διαρπαγ.iιν καl αφα

νισμΟν έναπελείφ{}ησαν ». Διότι οί τ ψ ·1521 «·εύρισχόμενοι έν ταίς- άγίαις 

ταύταις μοναίς f1ρημωμένας ταύτας ηύρή·Κασι»" .. Σύγχρονος δδ.τότε &νακαι

νιστfις Ενεφ·αvίσ&η Εν τϋ σκήτη ό πνευμtχτικΟς πα.πd κUρ "Άν3ιμος Οστις 
<aνέστησε καl έκαλλιέργησε τaς i'Jρημωμένας μονaς» τ\Ίς σκήτης. Τοϋτοέξ
ήγειρε τήν α, τίδρασιν τών τ6ϋ ίδίως; Μετεώρου, φοβουμένων παρευδοκίμ η
σιv· ύπΟ τοϋ. 'Ανitίμου, οϊτινες δι' &φορισμών καl καitείρξεων ήναντιώ&η
σαV είς τΟ &νακαινιστικΟν εργον τοϋ παπά ΆνίΗμου, κατ' αίιτοϋ «ποιοilντες 

ϋβρεις αίσχριiς και κακώσεις καl ζημίας &νηχέστους». ΠρΟς χρονολογικΟν 

προσδιορισμΟν τfjς ύπΟ Άν8ίμου άνακciινίσε.ως χρησιμεύει tiμίν τΟ έπιφε

ρόμενοv: «Οϋtω γCιρ τών πραγμάτων κακώς έχόντων oL έν τψ λί-Βφ τοϋ 

ΒαρλαD:.μ Ο τε κlιρ Νεκτάριος καl ό κlιρ Θεοφάνης οί όσιώταtοι πατέρες 

έβουλήfl.ησαν ποιfjσαι είς τΟν λόγγον ffiς τίποτε περιβόλων:.. Διότι οί άδελ

φοl Νεκτάριος καl Θεοφάνης οί ανακαινισταl τrις μονfις ΒαρλαCιμ είναι 
ημϊv γνωστοl έκ πολλών Επιγραφών, έγγράφων και κειμένων Οτι έξ 'Ιωαν

νίνων μΕν είς την σκήτη ν Δουπιάνης fιλ8ον τψ 1500 - 1, τΟν δΕ ν~Ον τών 

άγ. Πάντων έπl τοϋ ΒαρλαCιμ άν1lγειραν τψ 1541 · 2_' 3
) Τούτων Εν Μετεώ-

·) Πρός τήv έπιγραφήν ταύτην τοίί -χρονικοU παραβλητέ'Ον Ί:Ί)ν επιγραφΊ)ν του 
Ύjπειρωτικοίi χρονικοίί ·εκδ. Ο.Vαπένσκη (σ. 422) Ι<'σύγγραμμα 1.σtορικόν ιbς έν σuνόψει 
συντε{)'έν δηλοtιν τούς άπό τοϋ ... "· Περl Επικρατήσεως το.U Μετεώρου Lδέ Ά'fiη-
νάς 24,358 ιι . . 

2 ) 'Η κατάργησις "iiς ιiρχijς τοϋ πρώτου έν "Α{)'φ €γινε περί τό 1584 δτε συν
έΚ:ροτη{)'η έΚ τών έπιλέκτων μόναχών ή σύναξι!; του πρωτάτου, ·!δε Σμυρνάκη, "Εν{}' 
tiνωτ. σ. 326. Κατα. τΟν Άδαμαηίου τό πρωτ&:τον ).:ταγών κατέλύfiη .μετιi τό. 1490. 

11) Δελτ. 'Ιστορ. έτ. 7,162 έ. 13υζαντίδ. ΑΌ 306-8, Ν. Έλληνομ·νήμ. Β'. -93 έ 
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ροις σύγχρονος Uπηρξεν ό άvακαινιστης παπά 'Άνύιμος, διάφορος τοίi δσυ
πιανίτου "Α ν&ίμου. 

Κα&' Ον χρόνον πρώτος της σκήτης Σ ταγών η το ό ή γούμενος Παν το· 

κράτορο; ίερομόναχος 'Ακάκιος «Ούδεlς Υjν ό άντιποιούμενος αύτc'ρ». Α'ίφνης 

6ανόντος τοϋ Άκακίου η Cί.λλως έκβλη{}έντος τi}ς άρχi)ς Γαλακτίων _τις έν 
τc'ρ ίδίως Μετεώρφ μοναστi}ς δια δωροδοκίας τών Τουρκικών πολιτικών 

άρχών άvεγνωρίσ-&η πραξιχο:rηματικώς ήγούμενο; τοϋ Μετεώρου. eH διοί

κησις αύτοϋ, πρΟ τοϋ 1481·2, 00; παρ& την γνώμη ν τοϋ Οίισπένσχη άποδέ · 
χ ο μαι, 1) ύπfjρξε τοσοϋτον άτάσ&αλος α>στε καl ό μητροπολίτης Λσρίσσης 
Διονύσιος 2

} καi ό Επειτα μf:ν οίκουμενικΟς πατριqρχης Νήφων, τότε δέ 

μητροπολίτης Θεσσαλον(κης (προ τοϋ 1486), μετa δυσκολiας κατώρδωσαν 

ν& Εκδιώξωσι τΟν Γαλακτίωνα έκ τοϋ Μετεώρου είς τΟ Κορακονήσιν της 

'Άρτης. Το Κορακονήσιν τοϋτο είναι αναμφιβόλως ή κοινώς λεγομένη 

Καρακονησία, έν τψ 'Αμβρακικψ κόλπφ νησίς, πλησίον τfjς Σαλαώρας, 
πάντως Κορακονησιάι ώς κοράκων ενδιαίτημα. 3} 'Επl ταύτης ίιπάχρει μ-ονη 

είς τfιν την Γέννησιν τiiς ΘεοτόκΟυ &φιερωμένη, flτις ώς έκ τοϋ ήμετέ_ρου 
Χρονικοϋ δηλον, &νακτέα Ελλείψει άλλης πηγi'jς, είς τΟν δέκατον πέμπτον 

αίώyα τοϋλάχιστον· διότι έκεί ό μετεωρίτης Γαλακτίων έξωρίσilη, Οπου 

οlκτ-ρώς έτελεύτησε, «τυμπανιαίος» Ετι τψ 1521 κείμενος, «φρικτΟν -θέαμα», 

εvεκα τοϋ &φορισμοϋ τών &ρχιερέων. ΤΟ Επεισόδιον τοϋτο τοϋ Γαλακτίωνος, 
ώς είκάζω, Sδωκεν άφορμην εϊς tΟν Λ.αρίσσης Διόνύσιον νd προαγάγn ·εϊς 
ήγούμενον Μετεώρου τΟν ίερομόναχον 'Ιωάσαφ, διατελέσαντα πατέρα τοϋ 

Μετεώρου προ τοϋ πρπξικοπήματος τοϋ Γαλακτ(ωνος 4). 

('Έπεται ή συνέχεια) 
I. Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ 

1
) Hetιzey, 'Ένft' άνωτ. 486 άνq.γράφει τόν l'αλακτίωνα μετά τόν 'Ιωάσαφ (1426), 

ό δέ Οlισπέvσκης σ. 156 άΛάγει εiς τό Ετος 1483, 
!) Ούτος .εtναι ό ούτός τφ καi &νωτέρω μνημο,•εu'6έντι ( Ί·1510) καΙ. κτήτορι τfι' 

έν Μετεώροις μονijς δ.γ. Νικολάου τοϋ 'Αναπαυσά. 'Άλλως ό ΟΙJσπέvσκης, 'Ένθ' ά\•rοτ
σ. 444. Ό Ν. Γιαννόπουλος έν Έπετηρ. Παρνασσού- τόμ. ΙΓ- σ 261 σφαλερώς άνα
γράφει Διονύσιον Β' 1396 ώς προαγαγόντα τcJv- μετεωρίτην Ίωάσαq), Διονύσιον δέ Γ' 
άνu.γράφει κατό: τό: έτΊ1 1487-1490, 3 ) Κορωνησία καλείται ή νησίς παρό: 2ι8ραφεiμ Βυ·

ζαντίφ, Δοκίμιον περί 'Άρτης, έν Ά-6ήναις 1884 σ. 170.321. "") 'Ομοίως ΟUσπέvσκης, 
~Εν-6' ιiγω-.;. σ. 156,383· 

ΧΡΙΣτΙΑΝΙΚΆ ΣΥΜΒΟΛΑ 

At <Evλoylaι» •οiί Ά:ytov Μηνίi. 

Θ& πραγματεuflώ. κυρίως τ&ς συμβολικiiς παραστάσεις τ&ς έπl τώ\• 

πηλίνων φιαλιΜων τών γνωστών -δπΟ τΟ Οvομα οs:είιλογίαι)) _ τοίί "Αγίου' 
:Μηνά. Πρόκειται περl-τοϋ Αίγυπτίου Μηνά, λέγω δS τοϋτο διότι Uπηρξαν 
εξ Ομώνυμοι &γιοι. "Ο Cl. Gannean π. χ. άποδίδει είς τον· Αίyύπτιόν 

Μηνάν έπιγραφην εύρεflείσαν έν Άλγερίq. 1) άναφέρει δ€: καl Εκκλησίαν 

α~τοϋ ε!ς τ!jν Κ/λιν. Ε!ς την έπιγραφljν &1•αφέρεtαι μεταξu πολλών i'J.λλωv 

άyίων ύπΟ την μορφηv γενικης πτώσεως Minne. ΔΕν φαίνεται τίνος· γέ

νους είνε. "'Επρεπε ·τΟ ne να ητο nae. "Ο δΕ έν Βuζανcίφ, κατ& τΟ προ-· 
άστειον Ψαμαflεία, ναΟς άνfjκεν είς τΟν 'ΑλεξανδρινΟν Μ ηνdν, δ στις είχε 
συμβιβάσu τοuς Άλεξανδρινοuς τι$ 235 καi τηϋ δπο[ου τa δοτά μετεχο

μίσflησαν είς Βυζάντιον μεcά τών λειψάνων τών &γίων Εύφημίου καl 
<:Ερμογένου.;. ~Υ πfiρξε κατ& 60 Ε τη προγενέστερος τοϋ Α ίγυπτίου καl ~ίσως 

ή &λγεριvη έπιγραφή, οuσα τοίi 474, ν' &ναφέρειuι ε!ς τον Άλεξανδρι

νΟν Μηνάν, διότι παρ& τΟ Οvομά του &παντ~ καl τΟ τοϋ Είιφημίου. 

'Ο !δικός μας Μηνάς κατήγετο έξ ΑΙγύπτου κα\ πιδανώς έχ τijς πό-
, ' I ~ 

λεως, Ν ικ(ου, γνωστiiς άπό τΟν χρονογράφον Ίωαννην και σημ~ιουμενης ει; 

τον μωσα"ίκον χάρτην τijς Μαδηβάς. Ό "Α γιος Μηνάς fjτo στρατιώτης 

είς τΟ τάyμα τών Ρουτιλλιανών στα8μεϋον είς τiιν Φρυyίαν. Έπl Διοκλη

τιανοϋ, Ιiφηβος &κόμη, έμαρτύρησεν &ποτμηδεlς την κεφαλljν (296 μ. Χρ.) 

E"!l" :> I 'I>.Q.I I>CI 'ου είς τΟ Κοtύαιον. ιχεν εκφρασn .την επιuυμιαν του εις ομοφρονας τ 

να ταφί) έν Αίγύπτφ. Καl πράγματι είισεβείς φίλοι του συνέλεξαν τΟ 

σκi]νος του καl τΟ μετεκόμισαν είς τfιν Κυρηνα"ίκήν, δrαν μέρος τοίt 

λεγεώνος τών Ρουτιλλιανό>ν μετετέΟη ε!ς τi]ν &φρικανικljν ταύτην έπαρ

χίαv. 'Εκεί8εν έπι -καμήλων μετέφερον τ& λείψανα τοϋ Μηνά εtς τi}ν 

1) Τήy Ε.δημοσίευσεv. δ Cagnac έπί τfι βάσει πιστοτύπου (estaιnpage) άΥακαλ~
φt}ε.ίσαν.έ'' .Κέρ6ετ Ελ Μά έλ 1 Λβιοίί έ"χουσαν οϋrω; in hoc loco sunt nιemo_n~ 
sanctorum martiruιn Laurenti, Ipoliti, Eufi-mia, l\'linne et. de Crιιce Doιn1nι. 
Cf Cl~ Gan1teat!.ι, «Recί.ιeil d' Arch. Orient», t. Π σελ. 180-9. 
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Α'ίγυπτον. 'Αλλ' Οτε εφ-&ασαν είς τfιν Μαρεώτιδα λίμνην πλησίον πηγής, 
ή κάμηλος έκd{}ησεν α'ίφνης καl έπέμεινεν άκίνητος. Οί κομισταi &ντε
λtlφflησαν τότε δη αϋτή fjτo ή &έλησις τοϋ "Α γ ίου και Ε&αψαν έχεί είς.. 
κρύπτην , τι\ Ι,είψανα. 1

) Γρήγορα το. ϋδωρ τijς πηγijς &πεδείχδη 8αυ
ματουργον. Έκτίσ-θη Εκκλησία και ηUπρεπίσ-&η ,i κρύπτη. (Η φ1jμη τών 
{}αυμάτων τοίi Μφ·α μΕ τόσον ραγδαίαν όρμl)ν ηVξησεν είς εντασιν και 
Εκτασιν, όSστε όλόκληρος σuνοικισμΟ; έκ μονfjς, ξενώνος, κοιμητηρίου και 
έξαρτημάτων έκάλυψε τον χώρόν, 8ησαυρος δε &ξιόλογος εlσέρρευσεν ε1ς 
τον κορβανiiν τοίi Ιjγουμένου, 'Επt αuτοκράτορος 'Αρκαδίου (395--"408} 

έχρί-θη dνεπαρκfις ό ναΟζ καί τα άλλα ίδρύματα καΙ. τότε, έντολfι τοϋ 'Αρ
καδίου καl έπισταGίq: τοίi Πατριάρχου 'Αϊιεξα,·δρείας Ί\μοflέου, εκτίσtlη 
μεγάλη βασιλικiι συηχομένη με τiιν παλαιaν -έκκλησίαν, μή·κους 60 μ. κα\ 
πλάτους 28, είς τfιν όποίαν διετέθη &φειδώς το μάρμαρον. 'Επεξετaδη
σαν οι ξενώνες καl τΟ κοινόβιον, Ciλλαι μικρότεραι βασιλικαl ίδρύ&ησαν· 
καl τα πάντα μΕ ήγεμονικην άνενεώ-Βησαν μεγαλοΠρέπειαν. eH λατρεία
τού άγίου Εκορυφώ{}η κατα _τΟν Ε'. καl ΣΤ'. αlώνα. Καl ώσαν ό Νείλος. 
να Εξέχυσεν αύη)ν εlς τi)ν- Μεσόγειοv, Ηατρεύ-Βη είς Σαλαμίνα, Σμύρνην 
Κρήτην, Δαλματίαν, Ρώμην, Γαλατίαν, Παλciιστίνην καl Λιβύαν. Είς τήν 
Ρώμην έμπο(Ιικον σωματείον 'Αλεξαν,δριvών ijγειρεν ε1ς τον Μψiiν τοίί
τον έκκl,ησίαν έπt τijς όδοίί Όστίας έπi Πάπα Πελαγίου Β': ·(588). 'Ο μη
τροπqλιτικΟς ναός τοϋ ~Ηρακ]ιείού Κρ1]της τψάτά'ι Επ'- ό\'όματί του Oπoti 
καΙ πολλ<1 {}αύματα αϋτοϋ άναψέρονται. 'Επίσης διετέλεσεv ό πολιοϋχ~ς τώ~ 
Tt άνων, οπου μέχρι τijς εκριζώσεως τijς πόλεως ύπο τών Τούρκων (3 Σεπτ. 
1923) ό Ηα-ΒεδρικΟς ναός Ετιμάτο· έπ~ όνόματί του καl ένείχεV &ρχαίαV τού
του ·Έlκόνα Εφίππου. Καl είς τίJ Σπάλατον: τfjς Δαλμαtίας ύπfjQχέ ~ναός 
αuτοίί, οt'Jεν διεσώt'Jησαν έπιγρiχφαi καi φιαλiδια. 2) Είς τfιν Εuαγγελικiιν 
Σχολiιν'τijς Σμύρνης &πέκειτο χΈιρόyραφον τijς βιογραφίας· τοίi &γ ίου, πολλαi 
δΒ .παραδόσεις περιέβαλλαν τΟν έορ~ασμόν του, όστις, ώς γνωστόν, γίνεται 
tΊ'ιν lJ /24 . Νοεμβρίου. 

Kσnl iοiις Ε' χαl ΣΤ' αίώνας f1σχ?λή8η και ή τέχνη μf: τΟν &γιον της
λfαρεώτιδος. Είί; τΟ ΒρεταννικΟν. Μουσείον άπόχειται πυξ/ς έξ Ελεφαντό
δοντο; μετiι πολiι καλώς έξειργασμένων παραστάσεων τijς όμολογίας, (Σ χ. 1), 

1
} τη,, παράδοσιν διέσωσεν ό Til"lenιoπt {Mem ... t. Υ- σ. 758 -τό έλληνικόν τού. 

του r.ειρόγράφον άνεϋρ'εν ό Lecler·cq· εις· η'ιν ·Ρ.ιβλισfΗικην τών Παρισίων (foncts· Gt·. 
lΟ~Ό 'fol 140). 'Ο BlaJι-t εi!Qεv αύtiiιν 'εtς λατιVικΟν Χειρόγραφον Οπου άναφέρε-ται 
μία μόνη κάμηλος.· (Saτcoph.ages d'..A1·Ιes,- Paris: 1878 σ :.ΧΙ ι): 

~) Bull. dί Λl'Ch. e Stω·. Dalιnat. t. ΧΧΙΙ σελ. 8. εtκ. Ί. t. XXIV σελ. 95. 
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τοίί μαρτυρ(ου (Σχ. 2) τοίί τάφου (Σχ. 3) καl τijς λατρείας του (Σχ. 4). 

Τότε fίκμασε καl η βιομηχαVία τώv πηλtVΟΟν «εύλογιών~~, τ&ς όποίας 1) 
ΜΌνη -διένεμεν είς τοiις προσκυvητός καl τώv Οποίων μέγα πλfί&ο; dνευ: 

ρίσκεται είς την Α•ιyυπτοv. 

'Η &ρ~βικη κατάκτησις Εδηκε τέρμα πρΟ ηΟν μέσων τοϋ ΖΌ αίώνος 
είς την &v8ηρότητα ταύτη ν. 'Επl τρείς αίΟΟvας 1l Uπέραντος Εκείνη. μαρ

μαρόπολις της έρ1lμου Εχρησίμευ(Jεν &ς -~ατομείον έtοίμων ξεστών λί{}ων,. 
fαις σΟ κατd τΟν Θ'. αίώνα ό μουσουλμάνος διοικητής 'Αλεξανδρείας &ψ

γάνωσε συϊτηματικt)ν τfιν σύλησιν. "Έκτοτε μόνοι o'L Πεδοu'ίνοι της Βεχέ

ρας κατασκηνώνουν Επάνω' είς τd Ερείπια τοϋ 'Αμποϋ Μ·νd. ΕLς τιl. 1905-
ό C. Μ. Kauf111ann άνέσκαψεν -εντελώς τΟν χώρον όλόκληρον, Εφερεν είς 

φΟΟς. πλijρες τΟ σχεδιάγραμμα της &γιου πόλεως, &πεκάλυψε τfιν κρίJπτην καl. 
τα φρέατα, τΟ βαπτ~στήριον, τας βασιλικάς) τΟ κοινόβιον κλπ. κλπ. καl έξ
έδωκεν εϊς μέγα καί πόλυτελ€:ς σύγγραμμα 1) την Εκ3εσι~ τών ΕργασιώΥ του 
, ' εκεινων. 

Αι «είιλογίαι» είνε πήλινα μικρ& φιαλίδια πλατυσμέναι ΕvτΟς τG)ν 

όποίων Ετί8-ετο ϋδωρ Εκ τοίί &γιά~ματο~ χαί Ενίοτε ελαιον &πΟ τi'jς Ενώ
πιον τiiς κρύπτης κανδι]λας. Οuδεμ(α &μφιβολία 3τι τι\ φιαλίδια ταϋτα δεν 

fΊσαν, Οπως γενικώς νομίζεται, άπλuί αναμνήσεις τοϋ προσκυνήματος. τα 

Εφεραν έγχόλπια περίαπτα οί προσκυνηταί, τοUλάχιστον κατ& τΟ.ς &σ3ενείας. 

ΤΟ συμπεραίνω ,έκ τοϋ μικροϋ των μεγέ&οuς καl Εκ τljς μεγάλης των. πλα

τύνσεως. "'Εχομεν την μαρτυρίαν Θεο,δώ_ρου τοϋ Κύρου, _Οστις ηκουσε τΟν 
δαίμονα ~α τοϋ λέγη «{Η σ' έξηφάνιζ~, αν δΕν-- σ~έγνώριζα UπΟ την προ
στασίαν πολλών μαρτύρων» 2) -τuϋτv δΕ διότι Εφερε περίαπτα. Είς τΟ μαρ· 

τύριον 'Αναστασίου Τοϋ Π~ρσου &ναγινcόσκομεν: ~πολλοl δΕ τών έν τφ 
δε~μωτηρίφ χριστιανών είσήρχοντο πρΟς αUτΟν προάπ~ποντες καί καταφι~ 

λοϋντε~ αUτοϋ τα δεσμιi καl -αξιοϋν!ες εϋξασ-Βαι UπΕρ αίιτών χαl δοϋναι 

1 ) Ca1'l Afω·ia Παufιηα1ιη, DeΓ l\Ienasteιnpel 11nd die H_eilig·tίiιneΓ von 
Karnι Aba Mina in der 3.gyptiιach~n Mariίit"'ίiste. Fι·ankfιn·t. 1902. Μετάφρ. 
γαλλική ν της Δδος Haι·tmann « I.a dθcouYerte des Sanctuaires de 1H~nas .dans 
1e-desω·t d6 Maι·Botis)) εξέδωκεν, ή Stθ d'Arch, d'Alexandrie. ·ο κ. Kaufιnan_n 

_ έγραψεν εlς είδικήν μονογραφίαν περί τ&ν·~εUλογιών'J ύπό τ.όν '!ίτλον ~1lωnograplne 
.de-s-Menasaιnpnllen ιηίt besondeι·eι· Berίicksic_htigung· deι- Innde ιη der Mena.s~ 
stadt nebst- einetn einfίihι·enden Kapitel ίiber die neuentdeckten-n.ubis_chG~l 
Und ath-iopischen Menastext. Mit ίibeι· hundel't Abbildungen. Caiι·o-~. D.jeιneι· 
1910, 

~) W. Sπtitlt & 8. C!ιeetlιaπι, ιιDict. Antίq. Chι·et. ') 
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αϋτοίς ~ύλογίωι τινά είς φυλακτήριον αύrώJ'. Τοϋ δΕ μάρτυρος άπαναινο· 

μένου τd τοιαϋrα, αίιrοl κηρΟν έπιβάλλοντες τοίς δεσμοίς αUrοϋ καl έκτυ· 
ποϋντες είς εύλογίαν τάϋrα έκομίζοντο.» 1) ΕLς δΕ: τΟ μαρτύριον τijς Γολιν
δοUχ άπαντώμεν τό έξΊjς: c/Ό~εν ό τfiς μεγαλοπρεποίiς μν1lμης 'ΑρισrόΜ 
βουλος αίτ1Ίσας είσrjλ8εν ε'ίς τΟ φρούριον Εκείνο καl fλαβεν εύλογίας χάρι·ν 
έκ τών περικειμέ\·ωv αύτfi &λύσεων.» 2J Οί προσκuνηrαl η σαν καl εlνε γεν
ναιόδωροι, άλλ~ ό νόμος τοϋ do ut deβ εΙνε αίώνιος. "'Εδιδαν, &λλcΧ 1)θε.· 
λαν καl να σuναποφέρωσι κCirι, 'Ανέκα{]εν. είς Ολα τd προσκυν1lματα 8διδαν 
κCiποιον ίδιάζοv καl 8-αυματουργΟν έv{}ύμιον. 'Ο σuγγραφεUς τοίί όδσιπο· 
ρικοu τij; Σιλβ(ας (Δ Ό α1mν) λέγει δ τι έπεσκέφθη το Σινά') καl «τfi ~δω
καν μηλα παραγόμενα Εκεί είς τΟ Ορος χαl λεγόμενα ε~λογίαη, δη δέ τινα 
φιαλί.δια περιείχον Ελαιον φαίνεται άπΟ τΟ ράι.ιφος των (Σχ. 5) Είς φια· 
ϊ.ί~ια τοϋ Άγ. Μηνά έν 'Ιεροσολύμοι; Jναγινώσκεrαι · <ι:εUλογία Κυρίου». 
καt. «είιλογία τ<Ϊη· "Αγίων τόπω\•». 

Έπειδ!j ε!ς το Έλληνορρωμαϊκον Μουσείον t'ij; 'Αλεξανδρε(ας όπά ρ
χουν πολλαi ποικιλίαι αύτώ\'1 Εγραψαν έρμηνείαν τών έπ' αύτών συμβολι
κών παραστάσεων ο! έκεί &ρχαιολαγήσαντες Dutil11 χαl Blonfield ~πειτα 
δ/; ο! Kauf111ann, LecleΓcq, Νεροϋτσος') καl άλλοι. 'Εμελέτησα δλας σχε
δΟv τdς ποικιλίας καl δυστυχώς δf:v κατώρ3ωσα πάντοτε να σuμφωνιίσω 
πρΟς τfιν άντίληψιν τών πλείστων. ~ Ακριβώ; τ&ς άπορίας μου uύτdς 8& 
ύποβάλω είς τf]v κρίσιν τοϋ άναγνώστοu. . 

"Η σuνηθεστάrη κόσμησις τών φιαλιδίων είνε ή έξfίς': Στέφανος δά
φνης περιβάλλει ορ&ιον τον Μηνίiν έν στολfi στρατιωτικfi (Σχ. 6) &σκεπij 
και τιlς χείρας Εχονrα τεταμένας όριζοντίως. Περl η)v κεφαλήν του, έστε
φανωμένην η ol! διι\ δόξης &ναγινώσκεται ο. ΑΓΙοC ΜΗΝ Δ C η €Υ Λσ
ΓΙΑ ΤΟΥ Α ΓΙΟΥ ΜΗΝΑ lj τι παρεμφερές. Συχνι\ 'l έιτιγραφ!j περιτρέχει 
τΟ πεδίον τfjς είκόνος, (Εκατέρω3εν τών ;ιοδιίJν δύο κάμηλοι κά3ην1:αι. 
Είνε τΟ άναπόφευκτον σuμπλ1iρωμα της παραστάσεώς του Ο ταν είνε Ορ8ιος. 

Ή στάσι; αϋτη τών τεταμέ,•ων χειρών δΕν είνε προσευχi]ς, Οπως δια-

1
_) Α. Π. Περαμέως, ~Άνάλ. Ίεροσολ. ~ταχυολ.» .τό-μ. 4 σ 144-5. 
2

) Α •. Π. Κεραμέως, "Εν{}' άν. σ. 156. 
9

) Peι·egι·inatio ι S. Silviae. "Ί~κδ. Gaιn uι·ini_. R·oll1e. 1888 σ. 8. έ'νΟα λέγει 
~Iecto ergo ipso Joco onnιia de libro 1\Io:γsi et facta ob1atione oι·dine suo, hac 
sic comnιunicationibus nobis, janι ut exireιnus de eeelesia, dedel'tηιt nobis 
pι·esbyteri ]oci ipsiun1 ettlogias id es.t de pωn!s quae in iρso ιnonte nascitnrιt-. 

4
) D1ιtillt & Blo?tfield «Bιtll. Soc. Arclι. d'Alex.~ Νο G Nouv. S€1'ie. t. Ι 

τεύχ. 1 σ. 38-55. 
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-τείνονται Ολοι, άλλΟ: ένδεικτικΟν μαρτυρίο1J, ύπεν-3υμίζnυσα τΟν Σωτi]ρα 

-έπl τοϋ Σtαυρσϋ, ή δλη δf: παράστασις είνε άντίγραφον τοίι μαρμαρίνου 

συμπλέγματος, τΟ όποίο ν έκόσμει τόν τάφον τοϋ Μηνά. χαl τΟ όποίον έσώ

:ζετο ·μέχρι τοϋ Ι'. αl.ώνος κατά τι άραβικΟν χειρόγραφον uεταφρασftεν ύπΟ 

τοu QuatreιneΓe ') ούδεμία δ' &μφιβοΗα οτι διέσωσε ταύτη ν καl ή πυξiς 

-τοϋ Βρεταννικοίί Μουσείου (Σχ. 1, 2.). ~ο Μηνάς, δπως -&α •ίδωμεν, Εχει 

-τΟ:ς χείρας άνω:εινομένας πρΟς ούρανΟν καl Οταν είνε Εφιππος καΙ ό ϊππος 

τρέχει. Βέβαια δι3ν προσεύχεται ύπΟ τοιαύ!ας συν8ήκας ζωηράς κινήσεως. 

·Εις το μαρτύριον τijς μάρτυρος Γολινδοuχ λέγεται σαφώς. •'Ως ofiv έμβλη

.ftείσα είc. τΟν λάκκον Εστη Εν μι(J γωνίq. καl tdς χείρας διαπετάσασα καl δλη 

-.σταυρός -γεγονυία καl τΟ Ομμα τείνασα πρΟς τΟν ΘεΟν άκλινώς» 2). 

Ό Gayet εlς το βιβλfον του <L' Αι·t Copte» &ντt καμήλων εlδε 

-δελφίνας, δράκοντας, Οφεις καl άποδίδει τό φιαλίδιον εl.ς τΟν "Άγ. Γε

ώργιον, άv καΙ ή εl.xctlν τi)ν όποίαν παραf}έτει άναγράφει εύκρινώς αό 

άγιος Μηνfi.ς >> .' 

'Ως γνωστον ό Gayet /ζήτησε νa πραγματευ8fi περ\ κοπτικijς τ,έχνης, 

flτ:ις ούδέποτε δπηρξεν. Ot Κόπται, ί/Jαγενεί-; χριστιανοl τfjς Αίγυπτου, 

1iσαν και &πέμειναν χειρώνακτες άνεπίδεκτοι τεχνικης άντιλήψεως έκτελοϋν-
' 'Λ I ' " ~ λ τες 8λληνικι:Χ σχέδια μΕ &παράμιλλον χυδαιοτητα. κομη και η εκκ ησια-

στική των φιλολογία άποτελείται άπΟ μεταφράσεις tών κατ~ Εκλογην χει

·ροτέρων έλληνικών χειρογράφων. Άλλa μήπως 1ωl ό σοφος Saιιlcy δ8ν 
11πεχείρησε νa δημιουργήσn οβρα·ίκ1jν τέχνην καl σήμερον σοφοl Εύρωπαίοι 

-δι3ν έξυμνοUν την ..... τουρκικην τέχνη ν ;3) ΤαVτα λέγω δι& την πλάνην 

παρ' ήμίν Οτι πάν εύρωπα"ίκΟν είνε καl άλά3ητον. 

. τα πήλι~α αύτα &γγεία εδρίσκονrαι συχνα τόσον τριμμένα, ό.Sστε δύ
σκολα κανε1ς διακρίνει τΟς,, λεπτσμερείας τών παραστάσεων, Οταν δf: καί 

έχu έμπρός του Sνα μόνον δείγμα είνε εϋκολον ν' άπατηθfi: ?Ur~ς ό" ~· 
BiΓch ') 1ξέλαβε τον Μηνiiν ώς Άρποκρrίτην. Ε!νε γνωστος, ο 8εος αυτος 

δ ' < • ξ ' ' ' π κο ν πάνθεον 5) τfίς σιωπflς, ό όποίος oU εποtε υπηρ εν εις το αιγυ τια · 

1 1 Notίces et extraits de la Bibliotheqιιe cln Roi. t. IV σ. 443. 11 Έλλήνιον" 
.[{ά'ίρογ. Τείiχος ΖΌ σ. 32. 

1) Α, 11. Κεραμέως, "Εν{)' άν. σ. 159, , 
~~} G. A1'Va1l,italci, Notes suι· la ciνilisation tuι·que. Geneye 1918, 
4

) Λι·chiiologische zeitung 1852 σ. 223 άρ. 5. , ~ " , _ • , 
5) Πάντες οί φι:tQαωνικοt 11εοt ήσαν προσωποποιησεις. των ιδιο:ητ~ν τ~u η~ιου. 

Εντεϊi&εν Εκάστο .. παρίστατο εtς βQsφικήν, f'Lνδρικήν και γεροντικην ηλικιαν. α\•tι·· 
στοιχούσας πρΟς "'την άνατολήν, τήν μεtJοuράνησιν καl τiιν δύσιv. •Ως σΟμβολον τής 
.παιδικfις ήλικίας του -οεοϋ έτί{}ετο εις αύ·τΟν πλs~ίς έπί τ_οϋ δsξιοU ώμου καi ό 



188 Γ. Άρ'βανιτάκη:-Χρ-ιστιάνικϋ. σύμβΟλα.:._Εi•λογίαι· τοϋ άγίοu- Μήνα. 

Είνε άλη8Ες δ·τι είς μίαν σηlλην φαραωνικfιν tοίΥ Μο1,1σείου ΚαLρου
~λέ~ομ~ν τΟ~ "Ωρ9ν-παιδίον ν& πατ.fi έπt.. κροκοδείλων καl νit σφίγγη 
ε~ς αποπ~ιγμοv -·Οφεις καl ϋ.λλα φαντασtικι:Χ έρπετά. ~Ανάλογον δΕ χριστιανι
:ην παρασrασιν είiρεν δ Νεροurσος έ!ς καtακόμβην rou Καρμοiιζ (Σχ. 7, 8,) 
ο που ό ΧριστΟς πατεί έπl δύο 8ηρίων 1} καrcl" τΟ τών Ψαλμών « έπl άσπίδα_ 
καl βασιλίσκον .έπιβήσn .καl καταπατήσης λέοντα και δράκοντα>>. 3 Επίσης είς 
τρίπτυχον Ελεφάντινον τijς βατικανικijς βιβλιο/}ήκης (Σχ, 9), ε!ς λυχνίαν εδ. 
ρε8εισαv fιπο τοu Rossi έν Ρώμη τiji 1867, ε!ς άλλην εfιρε8ειοαν εν
·~κ~μlν τfiς Α'ίγύπτ_ου (Σχ. 10) καί τρίτήν έξ 'ΑΒηvώy καΙ. dποκειμένην
εις την ΣυΗογηv του κ. Fel'nandez Gnei'l'a y 0Γbe έν Μαδρίτη κα/Jrος 
καl γαλατικljv εfιρε/}εΙσαν ε!ς 'Όρλεανς (Σχ. 11). Α! δυσδιάκριτοι δμως κά
μη,λοι "τοϋ ~ηνά, κακώς σuνεσχετίσftησα~ πρΟς τfιv παράστασιν Εκείνην,_ 
διοτι ο Μηνα; δεν ποδοπατεί αύτάς, qλλι:Χ τό-ς 8χει .έκατέρω&εν τών πο
δών του, ϊσταται Εν μέσφ αύτcΟv. Kai ό Rossi είχεν έκλάβει τΟν τοιοϋ ... 
τον Μηνάν ώς Δανιήλ, διότι Εξέλαβε ηΙς καμ11λους ώς λέοντας. ΚατόπιV 
Ομως"ίδων ύγι8ς δείγμα έίς την Φλωρεντίαν έπήνώρ-&ωσε την πλάνην του. ι) 
• ~ ~εριβάλ:ου,~α τi]v παράσταiιιν η καl έπιγραφljν (Σχ. 5bis) δάφνη: 
~ιν~ το' γε~ας_ του α_,3λο~, τfj; μαρτυρικής όμολογίας, σύμβολον έLλημμέvοv 
απο τους αγωνας των εΒνικών. Ή ~Αγ. Άγι.:Η1η είπεν είς τοiις βασ<χvι

σ~άς της: «έι:lν μη κατασχίση-τε τdς σάρκας μου ού μfιν εί_σελεύσομαι έν τω 
παραδείσφ μετα τοίi στ-εφάνου δάφνης Ιτ<Ον μαρτύρων». • 

"Η δ€: περlβάλλουσα tf]ν κεφαλfιν tών άγίων κυχ/,ικη δόξα είνε καl. 
αfιτi] ~~ρα":νι,κijς π~οε:,εuσεως σύuβολον. 'Η κεφαλi1 . τοu "Ωρου προβάλ
λε~αι επι ,του ;λια,κου δ~σκοu ·Ρα, Οσης είνε ό πατήρ του καl πατ11ρ -θεών
και βασιλε~''; · Επι ~ραυσματος α!γίδος φαραωνικijς ε!ς τi]ν 'συλλογljν Ρό
σωβιτς του Ε/Jνικου μας Μουσείου, (Σχ. 12) &jαδίδεται ό 'Ωρος &πο άv-
3ους λωτοϋ. Φορεί χιτώνα Ο στις κάλύπτει τdς χεΙράς του δια' - ., -, ~ , , της αριστερας 

δε κραtει τον φαραωνικΟν σrαuρΟν άπό ·τοϋ κάτω ιϊκρου κ 'ι ' ' , - . _ α περι την κε-
φαλην φέρει δόξαν. Έκατέρω-&εν δύο- lεροι ίέρακεc. Ή παράστασις κα' , ~ ~ , _ - μνει 

την εντυπωσιν εντελως χριστιανικfjς ε'ίχόνος. 

δάκτυλος είς τΟν ' δ~ ' - " . 
, ... , στομα, ιοτι τουτο ειvαι χ.ιQακτηριστικΟv τ&ν βρεφών' κατά τήν· 
~δοντο~u.ι~v. ,-Εντείίfi~ν ~ί βρε~ι~οi ft.ε?!. έξελήφ-οησαν ώς εϊς tιεΟς της σιγijς. Καi ή 
χρισtιω ικη Εκκλησια εχει α γιους μη ύπάρξαντα~ Ου'τ01· ' δ ') F 

'ζ , _ _ ο , , • - ~·· ς ο καρ ινα .ιος oιτare. 
γνωρι ω. ν το 13-αυμα του αγιοu μ.ανδηλιοu ως sιe Bθι·enice ε'ξέλα· β · • - Σ ξ · 'Ά - Μ . , . ε το εν τω uνα α-
~~φ. ; γιον ', α,νδrιλιον ως πρόσωπον καί συνέγραψε βιογραφίαν τοϋ 'Αγίου irανδελίου 
επισκοποu Lμυρνης. 

1
) Λnc. Alexandrie. σ. 49 .. 

') Boll. di Al'cl1. Clιι·ίst. 1869 σ. 32 σχ. 20. 
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Ε,tς άλλο φιαλίδιον (Σχ. 6) &ναγινώσκομεν τ!jv 1πιγραφljν ΕΥ Λ ο

ΓΙΑ ΤοΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚοΥ ΑΓΙοΥ ΜΗΝΑ. Το κοσμητικον «Καλλίνικος» 

ύπενθυμίζει τΟ τfjς γραφfις «τΟν άγώνα τΟν χ'αλ6ν3ιγώνισμαι ... 1lδη άπο

.λείπετuί μοι ό τfις δικαιοσύνης στέφανος>>, 'Αλλ' ό Ορος είyε προχριστια

ΎtκΟς διότι είς τΟ Μουσείον του Κα"ίροu Εχομεν έπιγραφην «~Ηρακλεί καλ

},ινίκφ καl τοίς άλλοις _{}εοϊς» 1). 

Τρίτη ποικιλία είνε {i έξfjς. Πε.ρt τΟν &γιον άνα"!ινώσκ~tαι &ντισrρό

ψως f1 έπιγραφ1] : 

ΑΝΗΜ ΥοΓΙΑ ΥοΤ t YoJPY)i ΑΓΙΟΛΥ9 

'Ακαταστασίας έπιγραφικCtς έπl τώv εύλογιών τοϋ Μηνά -θα 'ίδωμεν 

-καl αλλας. "Ο DutHh έρμηνεύει αUτdς ώ; πονηρεύματα τών διωκομένων 

-:χριστιανών δια να μη Εννοώντ:αι &πΟ τοUς διώκτας των. Είνε πολiι άφελης 

ή γνώμη αύτ1i. O't fρyάται τών &γγείων fισαν φελλάχοι αξεστοι καl παρfί

-γον Εργα δια πελατείι'1ν μη Εχουσαν fiξιώσεις α'ίσθητικάς. eιΟταν Ί]κμα

cζεν ή λατρεία τ:οϋ Μηνά καl συνεπώς η βιομηχανία τών εύλογιών του, αί 

iJuμβολικαl αUτ:αl παραστάσεις δΕν είχον πλέον σκοπΟν ν' άποκρύπτωσι τας 

πετωι-θ1lσεις των χριστιανVJν οί όποtοι έξ Εναντίας τώρα πλέον Ο)ργίαζον 

~1ς βάρος τ.1ν Μνικών, Ό πατριάρχης Κύριλλος ε1χεν ηδη δολοφον1]σn 

η'ιν ~γ πατίαν 2) δια τών παραβολάνων του, ό Θεόφιλος είχε συντρίψn τΟν 

:ζύλινον κολοσσΟν τοϋ πολιούχου τfjς 'Αλεξανδρείας Σαράπιδοςι τα έλλη. 

νικα χειρόγραφα έκαίοντο η &πεξύοντο και μόνον τα τοί'J Λουχιαvοίί έπολ

,λαπλασιάζοντο, διότι έσατύριζε τοUς ftεοiις τc'όν Ε-θνικών, τα &γάλματα συν

.-οεrρίβοντο, και ύπάρχουν ε'ίς τΟ Μουσείον τfίς 'Αλεξανδρείας ttαυμασία κε

·ψαλη γυναικΌς φέρουσα έπl τοϋ μετώπου καχότεχνον σrαυρόν, και άκέ· 

.ραιος άνδριdς τοϋ "Αδριανοϋ φέρων τοιοϋtον έπL της κοιλίας. Τοiις έχά

·ρατtον έσπευσμένως οί έ&vικοl δια να σώσουν τα &γάλματα άπΟ την όρ

,μην τών χριστιανών. 

Διετηροϋντο δμως τα σύμβολα Οχι μόνον ώς άνάμνησις tG)V τραγικών 

.χρόνων νωπόΊν &ιtόμη, άλλCι καΙ διότι &νταπεκρίνόντο είς την φυσικ1Ίν τά-

) ι Revue Et. Gι·. Ν 0 68-69 σ, 104. 
2) ΠρΟς ά{}ώωσιν τοίί Κυρίλλου σ-uvηγοροϋν ό ΓερμανΟς Tf/eJ'?ιsdoτf, (<Disseι·tat. 

Ι'/ de Hypatia etC.JJ \Vitteιnbeι·g 1747 τΟν όποίον ΊΊκολούftησαν καί Ολοι ot κληρι
·κόφρονες κριτικοί. Άλλ' ό 'Άγγλος Tola1ιd, «Hypatia or tlιe histoητ etc» London 
1780 με δεινότητα &πρόσβλητον ftεωρεί αύτΟν &ς τΟν όργανωτην της δολοφονίας της 
έξαιρέτου νεάνιδος καΙ. τούτου τήν γνώμην σuμμεριζόμε{}α άνεπιφu/..άκτως. Ίδε καi 

Lasaulx, 4:Der Unteι·gang des Hellenisιnus» σ. 128-139. Paτtlιey σ. 184. Leιιtsclι, 
-·Philologus» 1860 σ. 459~466. 
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σιν τών χριστιανών προς τον μυσrικισμόν. Κλήμης ό 'Αλεξανδρεύς, &φο\Υ 

έγκrομιάση tιlς συμβολικaς παραστάσεις, λέγει «Α1 δέ σφραγίδες uμών ί'σrων

πελειιiς η !χ8uς η ναϋς οuριοδρομοϋσα η λύρα μουσικiι ίι κέχρηται Πολυ

κράτης η ~γκυ ρ α ναυτικiι !]ν Σέλευκος ένεκεχάρακτο τfi γλυφfi » 1) ώστε 

δεν πρόκεινται τεχνάσματα. Την 8πιγραφf]ν «εύλογία Κυρίου t τοϋ άγίου

Μηνii" &ναγινώσχουν ο1 κ.κ. Dutilh καt Blonfield μονοκόμμaτον, aπο
δίδοντες τΟ «κυρίου» είς τΟν Μφ·άν. Και Ομως ό·t εlνε έδώ Ο,τι τΟ stομ

ε!ς τa τηλεγραφήματά μας. Χωρίζει δύο φράσεις. 

ΤΟ Κύριος καl Κυρία είσηλδον είς τfιν χρισrιανικfιν γλώσσαν άπΟ. 

τοUς •Έλληνας έ3Υικούς, άλλδ μόΥον δια τΟν ΘΕόν, την Παναγίαν καl τΟν

'Ιησοϋν, Οχι δμως καl δια τοUς άγίους. Κατό τi)ν πτολεμα'ίκi)ν έποχΥ]ν fχο

μεν «Κυρία 'Άρτεμις» 2) «Κυρία "Ισις~ έπl δε Ρωμαίων τΟ άπαντώμεν δια

τους αύτοκράτορας. 3) οι χριστιανοl δμως ούδέποτε άπέδιδον είς άγιον· 

τίτλον άφιερωμένον Jiόη είς τΟν Θεόν. Μόνον κατόπιν δταν ό καισαρισμΌς: 

περιεβλήΒη τΟ ·χριστιανικΟν κέλυφος καl άπέρριψε τfιν οUσίαν και τΟ

πνεϋμα τfις διδασκαλίας, {'π<Υ τΟ πλάσμα τijς ~Εκκλησίας, τότε ή μΕν Θεο~ 

τόκος εμεινε 4:Παναγία» οί δ€ πατριάρχαι fγιναν «παναγιώταtΟt». Την έπι

γραφην «ΕU\ογία Κυρίου» άπαντώμεν χαl έπά,,ω είς δύο μεγάλα γύψινα. 

πά~ματα, 8 έστμ. διαμέτρου, Ciτινα Εφραττον λαγήνους περιεχούσας ελαιον

η οlνον μοναστηριακοϋ κτήματος. 4) Είς τΟ έ'τερον αύτών δπάρχει είς τΟ, 

μέσον σταυρΟ; έντΟς άστέρος. τα πώματα ταϋτα φαίνονται άνάλογα πρΟς 

άλλων λαγήνων φαραωνικώ~' έπl τών Οποίων άναγινώσκεται «οίνος τοϋ· 

ναοϋ τοϋ "Άμμωνος». Ύ πάρχουν είς τi]ν συλλογΥ]ν Ρόστο β ι τς. ·Ώστε τΟ. 

~Κυρίου» τfjς έπιγραφης μας δΕν άναφέρεrαι είς τΟν Μηνάν, άλλ' είς τΟν· 

Θεόν. 'Άλλως τε καl {tα προηγείτο τΟ Clρ{}ρον «τΟϋ» τfjς λέξεως «Κυρίου»._ 

Εlς Ciλλην ποικιλίαν βλέπομεν τΟν Μηνάν μΕ στρατιωτικf]ν πάλιν στολήν,. 

άσκεπη καl Εφιπποv. Οι βραχίονες είναι καl πάλιν &νατεταμένοι πρΟς ού-

ρανόν. ΑϋτΩ δεικνύει, f~)ς εϊπομεν 1 Οτι δΕν προσεύχεται, άλλd. συμβολίζει 

το μαρτvριόν του'). (Σχ. 13. 14. 15). 

·ο Μηνάς είνε Εφιππος Οπως Ολοι οί στρατιωτιχοl Ciγιοι, Δημ1lrριο~\. 

Γεώργιος, Θεόδωρος. Κλήμης ό ΆλεξανδρεUς Jιέγει Οτι τΟ να εΙνε ό άγιος 

1 J Παιδ. l". 13. "b:κδ. Όξωνίας. 
~) Έιτιγρ. εL; Χαουράν. Cl. Gannea'lt έν rcPalest. Quart.~ 1901 σ. 361 καί BniL 

Et. (.;r. 1903'Λρ. 68-9 σ.103: 
~) Bull. Soc. A1•ch. d'Alex. Ν0 2. σ. 39, N•J 4 σ. 53. 
4

1 Βιιll. Soc Λτch. dΆiex. l'\o 1 σ. 46 Ί\Ό 2 σ. 101. 
Ί C. Ι. I"at. t. VIII. Ν 2003-13. 
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εφιππος σημαίνει δτι εlχεν &νδρείαν καl παρρησίαν 1): Καl δ Παϋi,ος γρά

φει πρΟς τοlις ΚορινΒίους «Οίικ ο'ίδ~τε δη οί έν τψ σταδίφ τρέχοντες, πάντες 

μ€ν τρέχουσιν, είς δ€ λαμβάνει τΟ βραβείον; οϋτω τρέχετε ϊνα καταλά

βητε». 2) ~Η ίδία παράστασις άπαν τ~ είς γνωσηκΟ: περίαπτα. 'Επl ένΟς 

τοιούτου βλέπnμεν τον ~γγελον 'Αραι\φ ί'φιππον (Σχ. 16) με τi]ν δόξαν, 

και διαπερώντα δια της σταυροφόρου του λόγχης τΟν δαίμονα της νόσου. 

"Αν δεν ϋπηρχεν ή σολωμονικi] έπιγραφi]. «φεϋγε, μεμισημένη, Σολομwν 
σε διcόκει, Σισίνιος Σισινάριος» -6& ένόμιζε κανεiς Οτι πρόκειται δ _"Άγιος 

Γεώργιο;. Είς ϋλλα τοιαϋτα ό 1]ρως φ~ρει στέμμα Οδο\'τωτόν, Οτε πα· 

ριστάνει τον Σολομώντα. Ό Paul PeΓdΓizet 3) φρονεί δτι οί ΑΙγύπτιοι 

παρέλαβαν την συνήδειαν να παριστώσιν Εφίππους τοiις f]ρωας καi άγίους 

των, &πΟ τούς Θρgκας καl Μ ικρασιάτας. Ή γνώμη αUτη Ενισχύεται καl 

άπΟ την &ναχάλυψιν etς τΟ Φαγιο~μ πτολεμοϊκοϋ ίεροϋ ίδρυμένου είς 

τΟν Θρ(ί:κα ΒεΟv aΗρωνα, 1Ον «ΘεΟν σώζονtω) «ΘεΟν fiρωα». ~Επίσης 

πτολεμο"ίκΟν τεχνούργημα είνε καl ή παράσrασις τοϋ υQρου έφίππου. Ό 

Pω~dι·izet f1μποροϋσε να έπικαλεσ~fi καl τΟ χωρίον τοϋ πολυτίμου 

βιβλιαρίου «Περi 'Ίσιδος και 'Όσίριδος~ τΟ όποιον άποδίδεται είς τΟν 

Πλούταρχον: "Τον Όσιριν ερέσ8αι τί χρησιμώτερον ο'ίεται ζψον ε\ς μάχην 

έξιοϋσιν, τού "'Ωρου ϊππον είπόντος, έπιϋαυμάσαι και διαπορfίσαι πώς ού 

Λέοντα άλλ' ϊππον· είπεLν cliν τΟν ""Ωρον ώς λέων μεν &φέλιμον ΕπιδεομέΗρ 

βοη-θείας, ίππος δ€ φεύγοντα διασπάσαι καl καrαναλώσαι τΟν πολέμιον». 

Εϋνόητον Οτι ό -θείος διάλογος έπλάσfiη άφοϋ ή Επικρατήσασα παρ<Χ τΟν 

Ν εLλον ελληνιχfι &ντίληψις έπεβίβασε τΟν ''Ώρον Sπl τοϋ ϊππου. 

Ό LecleΓcq παραλαμβάνει άπο τον Rossi ~λλην ποικιλίαν οπου ό 

ί'φιππος Μηνiiς ε!νε έσrραμμένος δεξιά. Ό Miclιon φρονεί οτι πρόκειται 

περl τοϋ 'Ά γ. Γεωργίου, διότι &γ\'οεί τΟν l\iηνάν fφιππον. 4
) Παράδοξον, 

άφ' ού &ναγινώσχεται πέριξ τΟ Ovoμu τοϋ Μηνά. "Άλλως τε και ό Τιμό

Sεος είς τι1ν βιογραφίαν τοϋ αγιου λέγει <<παραγίνεται εψίΠΠΟς>; καl 

dλλοϋ «παραγίνεται χαβαλλάριος μεcα πλtl&ους πολλοϋ» και εtς τας έν 

'Ηρακλείφ τfiς ΚρΊ]της καt Τυάνοι; παραστάσεις ό Μηνiiς Ι!φιππος έμ· 

φανίζεtαι και σώζει γυναJκας &πΟ την βίαν τών Σαρακηνών. 

"Οπισ8εν τοϋ φιαλιδίου μας άναγινώσχεται (Σχ. 17) ΤοΥ ΑΓΙΟΥ 

1) l:τρωμ. b:' ζ', 
2) Α' ΚορινΟ. Θ ΚΔ'. 
3) Rey, Et. G1'. t. ΧΥΙ. άρ. 68-69 σ. 51. 
'} Jrficlton. f.v .~Ietanges» Rossi σ. 189. Sc!ιultze, -ι:Aι·clι8.olog·ie des <Jltclιt·i

stliclιen Kunst•> σ. 302. 1\Iίinclιen 1895. Calπol, αDict. Ατclι. Cln·et.~ σ. L729. 
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ΝΗΝΑ. ΚαL ό χ. Dutill1 Επαναλαμβάνει τijv Lδέα~· του δη πρόκειται 
_.πονήρευμα tών χριστιανών α) δια _να ά~ατήο:η τοUς Ε&νιχοUς διώκτας β) 
:διιi να προφυλάξn _τσUς χρισηανοU; άπΟ τδς παραποηlσεις ! 

<Ομολ~γώ Οrι δΕν καταλαμβάν~ τίποτε άπ' αύrά. Διότι δΕν κατέδι
_Wχονrο --Οταν κατεδιώκοντο-ο'L τιμώντες τΟν Mη\·dv, άλλ" οί λατρεύοντες 

τΟν Χριστόν, επομένως η παραποίησις τοίί Ονόματος τοίί &γ ίου δΕν εσωζε 
τΟν ΧριστιανΟν άφοU Uπfjρχεν 1] λέξις «ι1γιος» καΙ. ό σταυρός έπάνω εις 

τΟ φιαλίδιον. &Έπειrα ποϋ ηκούσ-&η να ~αραμορφώνεται τΟ γvtlσιον διr~ 
vd πρΟλαμβάvω_νται α'L παραποιtlσεις; -"Ωστε Ολα τα δρ~ογραrpημένα φι

.αλίδια ήσαν παραποιήσεις; A'L άνορ&ογραφίαι Οφείλονται εις την άμά
Sειαν τών άγγειοπλΙΊ.στών. Άπαντώσιν Ομοιαι εtς Επιτυμβίους έπιγραφdς 
-Οπότε o'L ί1αμμένοι ούδΕv εί.χον νd φοβη8οϋν. 

Είς ϋ.λλο φιαλίδιον κεφαλt1 νεανίου δεξι& μέσα είς κύκλον έκ χον
<\ρών κόμβων (Σχ. 18). Οι LecleΓcq καt Dutilh νομίζουν οτι δεν πρό
.κειται δ Μηνάς, άλλα κανεlς ΑΗΗωψ άγιος η προσήλυτος τοϋ Μηνά. A'L 

.είκασίαι Ομως αύται Εγειναν δωρεάν, καΙ. τoflro διότι 1i φυσιογνωμία είνεe 
--μιiλλον αί&ιοπική. Τοίίrο Ομως Οφείλεται είς τΟ Οτι ή κεφαλ1l δΕν εf.νε 

.άνάγλυφον συνεχΕς άλλα σχεδιασμένη Ολη Εκ κόμβων καl τοϋτο χονδρύνει 
τα χαρακτηριστικα καl παριστ~ την κόμηv οϋλην. 

'Όπισθεν &ναγινώσκεtαι ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ. "Αν λοιπον /μο 
dλλος άγιος -&α τΟ &νέγραφεν Επl τfiς !tροσ8ίας Οψεως Οπως τΟ κάμνει 
άλλοϋ δια τfιν ~Αγίαν Θέκλαν. Καl είς U.λλα Ομως φιαλίδια Οπου δ 1\fη
νάς φορεί στρατιωτικιi καl είνε μέσφ τών δύο καμtlλων ή φυσιογνωμία 

του ε!νε αί\Jιοπικι]. (Σχ. 6) Πι\Jανώς ό &γγειοπλάστης να ljτo ΑΗΗωψ καi 
εδωκε την φυσιογνωμίαν τfjς φυλfjς του. Είς τός αί&ιοπικας 'Εκκλησίας Ο 
-ιΙησοUς είκονίζεται ΑΗΗωψ ό δΕ διάβολος είς τ1lν είκόνα τοίί πειeασμοϋ 
είνε της καυκασίας φυλfjς. Κάitε λαός Επροσωποποίησε τοUς ftεούς του κατ~ 
-εLκόνα καl όμοίωσιν έαυτοί:. 

Είς Ciλλην ποικιλία ν παρίσταται ό άγιος φορών χιτώνα μόνον και κρατών 
·είς Εκατέ~ραv τών χειρών κλάδον φοίνικος. co κ. Dntilh ύπεν&υμίζει τΟ τfjς 
'Αποκαλυψεως 1) «γίνου πιστΟς Cίχρι -θ-ανάτου καl δώσω σοι τΟν στέφανον 
της ζωiiς». 'Αλλ' 'l Άποκάλυψις δ μιλεί περt στεφ'άνου καί οχι κλάδων. Γνω
ρίζομεν Οτι o'L κλάδοι τών φοινίκων Εχόσμουν -&ρ ιάμβους προχριστιανικοUς 
-.και δη Εβρα'ίχσύς, οίοι tc'IJν Κριτών, του Δαυ"Lδ καl τών νικητών αγώνων 
έβνικ&v. (Υ ' ' " , e , ~ ΠΟ την εννοιαν ταυτην η παραστασις εξεχριστιανίσ{}η Οπως και 

') !J" 10. 
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τόσαι ϋ.λλαι. Πάντως τΟ χωρίον έμπνέει:αι &πΑ τοUς έ{}ν ιχοiις άγώνας ι). 

'Ενδιαφέρουσα παράστασις είν~ έντΟς κύκλου έκ κόμβων πτηνΟν πλfιτ

τον με το ράμφος του τον πόδα του (Σχ. 19). Ό κ. Dutilh έκλαμβάνει αbτο 

ffiς ταών, 'ίσως ftηλυχόν,. &φοίί δΕν εχει τ1lν ώραίαν ούρ&v τοίί &ιlJιεος δπως 

φαίνεται αϋτη είς τΟ φιαλίδιον τfjς eΑγίας Θέχλας, περl ο-δ κατωτέρω, η 

ώς φοίνικα. Κατωτέρω {}d 'ίδωμεν .ποικιλίας παριστώσας πτηνά. 'Εδώ Ομως 

πρόκειται dπλούστατα περl π,ελεχCiνος. Ό πελεκαν ήτο ϋ.λλοτs συχνότατος 

είς την Α"ίγυπτοv καl έκαλείτο «κάμηλος του ποταμοU»-, τουτο δΕ διότι 

εχει ύψηλοUς τοlις πόδας, διαιτάtαι πάντοτε παρd τ&ς Οχθ-ας του Νείλου 

καl δ έπιλαίμιος σάκκ(\ς του χωρεί πολlι νερό. Οί 'Έλληνες τόν &νόμαζαν 

«λευκΟν πελcκάνα» καl «δνοκρόtαλον» Ενεκα της φωνfίς του. 2) ~Η -θήλεια 

τρέφει τd μικρά της μΕ τα ψάρια ποϋ &ρπάζει &πό τΟν ποταμόν. · Προ~ 

ηγουμένως τα &έτει ύπΟ την πτέρυγά της καl τα συν1tλίβει έκεί έπt τοϋ 

στή8-ους, επειτα τα δέτει έντΟς τοϋ σάκκου της Οπού ύφίστανται νέαν μιiσ
σησιν χάρις είς ύγρΟν τΟ Οποίον Εκκρίνει. Έπειδη δΕ μΕ την σύν3/.ιψιν 

έκείνην αίματώνεται τό λευκόν της πτέρωμα, οί Επιπόλαιοι παρατηρηταl 

ένόμισαν Ο τι τρέφει τά μικρά της μΕ τΟ , αtμά της. Έντείί3εν καl τΟ ο cά~ 

σιμον τοϋ έπιtαφίου Β-ρήνου «"Ως περ πελεκαν την πλευράν σου τρωl}efς, 

Λόγε, σοUς 3ανόντας παίδας έζώωσας, έπιστάξας ζωτικαUς αUtοίς κρουνοι)ς>). 

Καt οι. Λατίνοι κάθε Κυριακijν ψάλλουν τον ϋμνον "Pie pellicane, 
Jesu, Domine ... '· 

Είς τi]ν συλλογljν τοίί εν Καtρφ &ανόντος Dr Fouquet ε!δον ξu

λίνην σφαγίδα aρtου παριστώσαν (Σχ. 20) πελεκάνα είς την ίδίαν σιriσιν 

tοίί αϋτοτραυμαtισμοϋ. 3) 'Όπισ-3εν τοίί φιαλιδίου παρίσταται κάνιστρον 

μετ& aρτων κα\ η επιγραφij 8Υ ΛC ΤΟΥ Α ΓΙΟΥ ΜΗΝΑ. (Σχ. 21) 
Άφ~ ΕνΟς τΟ αίμα της αύτοίtυσίας πελεκCiνος καl οί ϋ.ρτοι &φ' έrέρου 

dποtελοϋν όμοίί συμβολισμον τijς \Jείας εbχαριστίας. ΕΤς τινας τοιχογQα

φία~ κατακομβών παρίσταται έντΟς τοϋ κανίστρου τΟ ποτήριον μΕ τΟ αίμα. 4) 

eo ~Ιερώνυμος πράγματι λέγει «ούδεlς τόσον πλούσιος Οσον δ φέρων εν 

έαυτψ τΟ σώμα τοίί ΧριστοU έντΟς κανίστρου καl τΟ αιμα του έντΟ_ πο~ 

tηρίου». Είς τijν κρύπτην τiiς Λουκίνας τών εν Ρ.ώμη κατακομβώ' βλέ-

1 ) οο'Ελλήνιον» Καίρου. Τεϋχ. Δ' σ. 223 σχ. 13. Bull. Soc. Λ1·ch. d'Aiex. Νο 1 
σ. 48. XXXVI. Νο 2 σ. 11. 

2) F. Α. Pouclιet, (<Zoologie classique., Paι·is 1841. t. Ι σ. 479. 
3 ) Gayet, ι(L' Art Copte» σ. 88. Εtκ. 1€α. 16β. 16γ. 
4 ) "!δε τήν 'fiαuμασίαν σuλλογην πρωτοχρισι;ιανικών εlκόνων εγχρώμων του 

Joseph Wilpat, «Die λ·Ialereien der Katakomben Rωηs,) l!'reiburg, 1903. 
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i 
1 "' υ ~ λ"' ' ' "δ ' {Σ ) πομεν κανιστρον μετ αρτωv σμοιον εντε ως προ; το ι ιχον- μας χ. 22 

κα'ι λε'ο\' ε' ς ' α 'λ " ' " _Q. , 1) τ' , " ' " .Q., β π ι την υα ασσαν επι ιχuυος. ο κανιστρον επι ιχuυος συμ ο-

' 'ζ ' 'Ε λ ' " "' " " _a.' ' Χ ' ' ' ' " ~ιι ει την κκ ησιαν, ενω ο ιχvυς τον ριστονJ κατα την γνωστην ακρο-

σ~οιχίδα Ί(ησοuς) Χ(ριστος) Υ(!ος) Θ(εοu) Σ(ωτήρ). Και δ Παuλος λέγει') 

((~Η 'Εκκλησία ήτις έστt τΟ σώμα αύτοϋ». 

Νομίζω δ' δτι και ή ε!κrον (Σχ. 23) ε!ς τi]ν οποίαν παρίσταται δο 

χείον πολV άνοικτΟν μετ& ποδΟς πλατυτάτου και ό ΧριστΟς Εν αύτώ δέν 

είνε κάλυξ εύχαρισtίας άλλό κάνιστρον, έπειδη είνε δοχείον πλεκτ6ν. Καt δι' 

αύτο δ Σωτηρ δεν ε!νε τεμαχισμένος, οπως ι'!ι1 Ίδωμεν &λλοu, (Σχ. 58) &λλα 
άκέραιος. Είς έπίμετροV παρίσταται βρέφος, ένώ, αν fίτο εϋχαριστίας δοχείον .. 
{}d ητο είς τfιν άνδρικfιν ήλικίαν 

·ο Νεροuτσος περιέγραψεν 3 ι ε!ς χριστιανικην κρύπτη ν τοϋ Καρμοiιζ 

τijς 'Αλεξανδρείας, μεταξiι τών τοιχογραφιών τijς οποίας ε!νε διάφορα εύ· 

αγγελικα πρόσωπα, και παιδία πέριξ τραπέζης Ενώπιον κανίστρων γεμάτων 

&πο κομμένους ίiρτους (panes decusati)· ϋπερ τας κεφαλάς των διεκρί

νετο ή Επιγραφη «παιδία τdς εύλογίας τοϋ Χριστοϋ Εσ{Ηοντες». Είς τ& 

1865 ε!δε τljν τοιχογραφίαν και δ \Vescher, δ δε Perate !\δημοσίευσε το 
&πομείναν μέρος τijς ε!κόνος. Δυστυχώς δεν !\πρόλαβα την κρύπτην, διότι 

ε1χεν Εξαφανισδίi πρΟ τοϋ 1900. "Όμοιαι είκόνες δπάρχουν και είς τ&ς 

κατακόμβας τijς Ρώμης. 

Είς Uλλην ποικιλίαν παρίστανται &φ' ένΟς κεφαλfι νεαρά, την Οποίαν 

ό κ. Dutilh Εκλαμβάνει ώ; γυναικείαν. 'Εν τούτοις ε1ναι αύτΟς ό Μηνάς 

(Σχ. 24) !!φηβος. 'Αφ' έτέρου δ αϋτος με την στρατιωτικljν συνήι'!η i\μφά· 

νησίν του, τών δύο καμήλων και τijς συνή&ους i\πιγραφijς. "Αν λοιπον η 

Εμπροσδία κεφαλη fiτo άλλου τινός, {}d τΟ άνέγραφε. "'Αν δΕ fiτo γυναι· 

κεία, .iJ& iiτo καλυμμένη. Είς ούδεμίαν χριστιανικi]ν παράστασιν Εση

μειώι'!η κεφαλη γυναικος &σκεπής. Έπι τijς πυξίδος τοiί Βρεττανικοiί Μου

σείου (Σχ. 34) α! γυναικείαι κεφαλα\ ε!ναι καλυμμέναι. Θ& Ίδωμεν και 

τfιν &γ. Θέκλαν καλυμμένην έπίσης. Α'ί πρώται χριστιαναι έκάλυπτον την 

κεφαλην δπως σήμερον α! μουσουλμανίδες κα\ α! χωρικαί μας. υ Παiίλος 

δια μακρών τονίζει τούτο. «Πάσα δε γυνη προσευχομένη η προφη

τεύουσα &κατακαλύπτφ τίi κεφαλίi καταισχύνει την Κεφαλην αίιτfjς. "'Εν 

γάρ έστι και τΟ αύτΟ τίi έξυρημέντι. Εί γdρ ού κατακαλύπτεται γυνη καi 

κειράσδω· εί δε αίσχρΟν γuναικl τΟ κείρασ3αι η ξυρασθαι, καταχαλυπτέσiJω ~ 

1
) Pe-rati, ((Arclι. ChriH.,. σ~ 98,139. 

2J Α' Έφεσ. 22,23. 
') Anc. Alex. σ. 43.44. .i 
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καt κατωτέρω 1) «:'Εν δμίν αύτ-οίς κρίνατε· πρf_πον εστι γυναίκα &.κατακά

λυπτον τι!> Θεφ προσεύχεσι'!αι; Οϋδε ή φύσις αύτη διδάσκει ημάς δτι &νηρ 

μΕν έdv κομ~ άtιμία αύτψ έστιν, γυvη δε έ&ν κομ~ δόξα αύτϋ έστίν ; Οτι 

η κόμη &ν τι περιβολαίου δέδοται αύτii •. ') Ή κεφαλη αiιτη τοu Μην α 

καταγγέλλει την πρόltεσιν τοϋ καλλιτέχνου νd τΟν .τcαραστήσu νεαρΟν καί 

ώραίον, σύμφωνα με την μαρτυρίαν τοϋ βιογράφου του: εΑiιτΟς δΕ τοϋ 

καταλόγου τών Ρουτηλλια\•ών &φηγούμενος ψυχijς παραστήματι, μεγέ&ει 

τε- και κάλλει και πάσι ν οίς ώρα σώματος καl γενναιότης χαρακτηρίζεσ8αι 

πέφυκε> '). 

ΕΙς aλλην ποικιλίαν ~λαφος συμβολίζει τον χριστιανόν, δ οποίος διψ~ 

το ϋδωρ, το οποίον δ Σωtljρ uπnνίχι'!η εΙς την Σαμαρίτιδα, η το. ϋδωρ 

τοiί βαπτίσμαtο;. (Σχ. 25) Ή &λληγορία &παν τ~ εΙς τοiις ψαλμοiις ') "δν 

τρόπον έπιποδεί η Ελαφος έπι τdς πηγdς τών ύδάτων= οϋτως έπιποδεί ti 
ψυχή μου προς σέ, δ Θiό;. Έδίψασεv ή ψυχή μου προς τον Θεον τον 

ζώντα». ~Άλλως τε καl άρμόζει ή παράστασις Επt τοϋ φιαλιδίου τΟ όποίο ν 

περιείχεν ϋδωρ άπΟ τΟ άγίασμα τοU άγίου Μηνά .. Συνήδως είς κοσμήματα 

&μφίων η μωσα'ίκα βαπτισtηρίων 5) οπω; εΙς τijς Δαλματικijς Σαλόνης, &παν

τώμεν δοχείον ϋδατο; έν τι!> μέσφ δύο 8λάφων ετοίμων να πίωσι (Σχ. 26). 

Είς την Clλλην Οψιν τοU αϋτοϋ φιαλιδίου είναι δοχείον με άν\}η. ΚατCι 

τον Dutilh συμβολίζει τόν παράδεισον. Τα χωρία δμως εΙς τά οποία 

~αραπέμπει 6) όμιλοϋν περί οίκιακών σκευών πρΟς χρήσεις εϋγενείς και 

προς χρήσεις &γενείς. Μά; διαφεύγει η σχέσις των προς τljν !δικήν μας 

εlκόνα. ·Όη ό Παράδεισος είκονίζεται κfiπος μΕ δένδρα καλλίσκια καl 

άν8η καl νερα δροσερ& είναι γνωστόν. Καl τοϋτο, νομίζομεν δτι Οφείλεται 

1) Α' Κορινδ. IA'. 
2 ) Εύλόγως {}d διερωτηδϋ δ άναγνώστης διατί τότε οι ιερείς μας κομώσιν, άφοϋ 

ώφειλον νd εtναι αύστηρότεροι τών λα'ίκών τηρηταt τfjς σuσtάσεως τοϋ Παύλου ; ~ο 
λόγός είναι δτι Επί τών ήμερών τοϋ Παύλου Εκόμων ο1 Επαγγελλόμενοι τόν Άντi· 

νοον, Εντεί!δεν καl ή φράσις «άνijρ εαν κομQ. άτιμία αύτ(ρ Εστι.» Κατόπιν Ομως Οτε 

fίλλαξαν οί δροι τής κοινωνικής διαίτης καί f}κμασεν δ μοναχισμός, Ε-8-εωρή-6-η τρυ
φηλότης πάσα περιποίησις τοϋ σώματος. Άφέδη ή κόμη και κα&όλου τό τρίχωμα, 

&γρίως αυτοφυές, Οί Ονuχες έπίσης, κατηργή{}η τΟ πλύσιμον, ταiίτα δΕ είς βα{)-μόν ΟΟστε 

έπασχον έλκη. ·Αλλ' ό 'Άγ. Παχούμιος ώfiει τi}ν εύσέβειαν μέχρι τοιούτου, ώστε Οσά
κις άπότομός του κίνησις έρριπtε χαμαί τινα τών σκωλήκων έσκυπτε καl άναλαμβά
\Ιων αύτόν προσεκτικά τόν έπανέθετεν είς τήν οlκείαν πληγή ν ! 

3 ι Analecta Bollandiana. t. ΠΙ 1884 σ. 258 ex Oodice Leidensi. 
4-) Ψαλμοί ΜΕ' 1. Άποκ. ΚΒ'. 
5) Cabrol, ιDict. Aι·ch. Chrθt." Εν λ. Dalιnatie. σ. 105 είκ. 3532.-Bull. di 

Arch. e stu. Dalmat.• 1903. t. XXVI. πίν. ΥΠ. 

'! Προς !"ωμ. Θ'. 21 Τιμό11. Β' 20. 
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είς τΟ κλίμα τijς Αίγύπτου, fjτις Εγένετο fι- μήtρα τοϋ χρ;στιανισμοϋ Οχι 
μόνον Εν τfi δογr!ατικΌ του διατυπώσει άλλcΧ καL Εν τfi έξωτερικ"Π λατ,ρείq:. 
Είς τοUς πτολεμαϊκΟ'Uς τάφους άπαντg στερεότυπος ή εύχη πρΟς τΟν {}α
νόvτα: «Δώη σοι "Όσιρις τΟ ψυχρGν ϋδωρ». 'Ο διακαέστερος πόfiος τοϋ 
Αίγυπτίου ητο νερΟ καίtαρΟν καl δροσερόν, διότι Επινε χλιαρΟν καl {}ολόν. 
Ό Καλάσιρις είς τα «Αί3ιοπικιi» τοϋ "Ηλιοδώρου λέγει Οτι τΟ ϋδωρ τοϋ 
Νείλου 1iτο χλιαρόν. Καl δεν Επιναν καν ϋδωρ τοϋ ποταμοϋ &π' εύ3είας, 
η τούλάχιστον &πΟ τών διωρύγωγ, άλλά, δια τΟν φόβον τών κροκοδείλων, 
11νοιγαν λάκκους μακριiν τούτων είς τους όποίους μικρcΧ αΏλαξ Εφερε τοϋτο 
&πο τijς πλησιεστέρας διώρυγας καl έκεί έλίμναζε. Τοϋtο δε δι·ήρκεσε μέχρι 
τών μέσων τοϋ παρελ{}όντος αίώνος. Οί ΦαραcΟ Εφερον χιόνα &πΟ τΟν 
Λίβανον. 'Ή Εκφρασις λοιπΟν «δώη σοι "Όσιρις τΟ ψυχρΟν ϋδωρ» Εγινε 
παρ& χριστιανοίς «είς τόπον άναψύξεως» καi o'L χωρικοί μας πηγαίνουν είς 
τους τάφους τών οίκείων των δια να ρίψουν ϋδωρ έπ~ αύτών πρΟς τΟν 
διψώντα νεκρόν. 'Άν Ομως ό χριστιανισμΟς ΕμαιεUετο είς τf]ν Λαπωνίαν {}(l 

η~χόμε&α «είς τόπον &αλπωρijς» καl ή κόλασις itα i'jτo φοβερον ψυγείον. 
'Αλλ' " ~ ~λ-cι ~ ' • _{1 δ "' Ε' ' ας επανε uωμεν εις το ανυο οχειον μας. ινε πιitανωτατον Οτι 

πρόκειται συμβολισμός. Δεν είδα την ποικιλίαν α~τήν. 'Αλλ' ό Dutilh 
λέγει δ τι τα φύλλα είνε φύλλα δάφνης. Ύ πο&έτω λοιπόν το ι\ξijς : 'Ο 
"Ομηρος όμιλεί περl τοϋ λέβητος, ό όποίος fjτo πλατu μεταλλικον δοχείον, 
είς τΟ όποίον κατόπιν Επεκράτησε να Εναποτίθεται ή τέφρα τών νεκρώ\·, 
δπως μαρτυρεί δ Σοφοκλijς παρ' 'Α&ηναίφ. Κατu τόν Βιργίλιον 1) δ λέβης 
έχρησιμοποιή&η βραδύτερον ώς γέ.ρας είς τοuς &γώνας καl τότε ~&ετον είς 
α~τον κλάδους δάφνης. Ή είκrον 27 παριστ~ τοιοϋτον λέβητα έπl τοϋ 
όποίου άναγινώσχεται «Πύ&ια» τ& δΕ πύΒια έξακολούί1ησαν τελούμενα 
μέχρι τοϋ 394 μ. Χρ. είς 24 πόλεις τijς Μ. 'Ασίας. 'Επειδη λοιπον το 

&γγείόν μας είνε προγενέστερον τijς λήξεως τών πυ&ίων, δ δε Μηνάς 
η&λησεν είς tfιν Φρυγίαν ή παράστασις τού φιαλιδίου είνε πι{}ανΟν νd 

liχn στενi]ν εσωτερικην καl έξωτερικi]ν σχέσιν προς τόν λέβητα τών πυiJίων. 
Είδον δ.λλο φιαλίδιον ε!ς το Μουσείον τi'jς 'Αλεξανδρείας, δπου είρ

γάσ8η δ Dutilh, έπt τοίi δποίου παρίσταται ώρα"ίον δοχείονJ άφ~ ο-δ &vαδί· 
δ ο λ 'δ ' ' 'λλ 'Υ _α' "" ' νται κ α οι στρεπτοι μετα φυ ων. πουεtω οτι προκειται άμπελος~ 

Είς τfιν συλλογi]ν Ρόστοβιτς είνε μία λυχνία στρογγύλη χωρiς λαβfιν έπt 
τiiς όποίας παρίσταται δοχείον διάκοσμον μΕ δύο λαβάς, και άπΟ τΟ όποίον 
έκφεύγουν δύο κλάδοι iiμπέλου με φύλλα καΙ σταφυλάς. (Σr. 28) Πρόκειται 

') Alv. Ε' 226. 

1 
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λοιπΟν συvδυασμΟς τοϋ άγγείου και της αμπέλου, η όποία δΕν ευδοκιμεί είς 

την γλάστραν, έπομένως δf:v Εχει άντιγραφη άπΩ τοϋ φυσικοϋ. cH Clμπελοςι 

''βλ'' 'Χ I"' !f "'" c.,) ως συ μ ο ον, υπαινισσετω τον ρισtον, οστις ειπεν «εγω ειμι η αμπε ~.ος 

η άλη&ινή». ΤΟ Ελεγε δΕ αναφερόμενος είς ηΊν σπουδαιότητα τοϋ κυριω

τάτcυ προϊόντος τfις Παλαιστίνης. Κατα τfιν Εορτην τfjς Σκηνοπηγίας ΟSφει~ 

ίων οί πανταχό&εν προσερχόμενοι προσt(υνηταl να προσαγάγουν τός &παρχας 

τών καρπών tων. Τότε ή &:μπελος Επαιζε τΟν κυριώτατον ρ όλον. Ό Φλ. 

'Ιώσηπος λέγει Οτι ό 'Αριστόβουλος, δια να έξιλεώση τΟν Πομπήϊον, Εστει

λεν είς αύτΟν μέρος τών {}η σαυρών τοϋ Ν αοϋ, μεταξU δ' αύτών καl liμ 

πελον χρυσfjν 500 ταλάντων. 1) Είς μίαν ποικιλίαν τοίi Μουσείου Άλεξαν~ 

δρείας (Σχ. 29), βλέπομεv τέσσαρας κύκλους σχηματίζοντας σταυρον έντος 

δ' αύτών Cίνω μΕν καl κάτω σταυρούς, δεξι& δΕ καl άριστερd -βότρυς 

σταφυλfiς. Καl αύτοl οί κύκλοι ένεπνεύσ'f}ησαν άπΟ τcΧς Ελικοειδείς της 

άμπέλου παραφύσεις. 

ΕLς αλλην ποικιλίαν Εχομεν σταυρΟν :Jtολισμένον μΕ αίχμό; δοράτων 

η βέλη. ΔΕν είδον καt τi}v ποικιλίαν ταύτην. "'Αν Εχη οϋτως, 'ίσως πρό

κειται ή λόγχη καl ό κάλαμος δι' ών έβασανίσ&η ό ~Εσταυρωμένος. "Όπι

σ&εν ή έπιγραφi] Ε: Υ Λ Ο ΓΙΑ ΤΟΥ Α ΓΙΟΥ ΜΗΝΑ MAPTYPOC. 
Είδον είς τΟ Μουσείον τfjς 'Αλεξανδρείας &:λλας ποικιλίας, έφ' ών 

παριστώ ντα ι σταυροl Ο πως βλέπει κανεlς είς τ ας είκ. 30-34. 
'Άλλη ποικιλία φέρει είς δύο γραμμaς τ!] ν λέξιν &πλώ; Ε: Υ Λ Ο ΓΙΑ 

(Σχ. 35) ι\τέρω(}εv δε τον Μηνάν ώ; στρατιώτην μετa δύο καμήλων. 

~Αλλαχοϋ έ'χομεν &φ' ΕνΟς άν3ος σταυραν&ές, άφ' Ετέρου δΕ είς τρείς 

γραμμaς ΤΟΥ Αηοy ΜΗΝΑ. (Σχ. 36) 'Άξιον παρατηρήσεως δτι δ τε· 

χνίτης είχε λησμονt1σει τΟ Ν καt δι' αύτΟ μετα τΟ Α Ε&ηκε τΟ σημείον τfiς 

έπαναλήψεως ~ καl κατόπιν τούτου τΟ Ν. ΤοUτο μαρτυρεΊ:, ώς έκ περιττοϋ . ' 
ότι καl τα άλλα λάftη δΕν είνε σκόπιμα, καl την &ρχαιότητα του σημείου 

τijς συνεχείας. 'Αλλ& και τΟ σχflμα του δοχείου είνε άσύνη8ες· κυλινδρικΟν 

έχει βάσεις τός δύο Οψεις, 6πl δΕ της πλευρικfiς Επιφανείας τΟ στόμιον καl 

τaς δύο λαβάς. 

Είς άλλην ποικιλίαν εχομεν &φ' ένός: ΤοΥ ΑΓΙΟΥ f'.~HNA, άφ' 

έτέρου δ' &νεστραμμένην τljν έπιγραφi]ν :::JιqAX ΑΙΙΟΛ Υ9. (Σχ. 3ϊ) 

'Ενδιαφέρουσα είνε μίq Clλλη ποικιλία 6πl τfjς μιας Οψεως ή συν-

----~----

1) ~Ίουδ. 'Αρχ.'> ΙΔ' Γ. «"ΓJπ:εμψε δΕ Πομ,τη"ί:φ μέγα δώρον 'Αριστόβουλος, 

άμπελον χρυσην έκ πεντακοσίων ταλάντων, Μέμνηtαι δΕ του δώρου καi. ~τράβων ό 

Καππάδο'; λέγων <'άπΟ τής 'Ιουδαίος ήλ-&εν είτε άμπελος ε'ίτε κi'jπο; τερπωλfιν ώνόμα

ζον τΟ δημιούργημα," Ό Ίώσηπος τiyν εΙδεν άνάτεftειμένη"\• εlς τό Καπιτώλιον. 
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ήilης παράστασις ωii στραηωηκοii Μηνά, έπl τijς fiλλης πλοίον με σ<αυρον 

ε\ς τ& fiφλαστα. ΕΙς τ& νερ& τέσσαρες !χlliiς (Σχ. 38). 

Το πλοίον συμβολ(ζει την 'Εκκλησ(αν, ο! δε !χ!Jiiς τοiις ·προς dλιε(αν 
έilνικούς. Ό Χριστος λέγει προς τοiις μαilητάς του ν& γένωνται <άλιείς 
άνilρώπων,. Είς μόνος !χlliις βαστάζων το πλοίον παριστQ: τον Χριστόν.') 
ΕΙς tiιν Άλεξάνδρειαν ό κ. Beghθ άντέγραψεν &νάλογον έπιγραφi]ν έπl 
τoii το(χου κατακόμβης τoii Γκαμπάρι, τiιν άντέγραψεν ομως κατ& τρόπον 
Εντελώς &κατανόητον 2): 

πυγιζω 

αλα πανυτας 

ιοι μαχην 

τον σταραβον 

Θεοδωρον 

νικα τις ποτε 

ο δε ποτε 

Εύτυχώς λόγιος φfλος μου, δ κύριος Ν. Πάρκας κατώρilωσε να διευ· 

κρινίσn τΟ κείμενον οϋται: 

Πυγ(ζω 

Cί.λα, πάνυ τα

χεία, άμαχή

τφ σταυριj>. 

Θεοδρόμον 

νικ~ τις ποτέ; 

Ούδέποτε. 

Ή τοιχογραφ(α τoii Γκαμπάρι παριστQ: τaς πρ<f>ρας δύο πλοίων 

(Σχ. 39) μάλλον πολεμικών. 

Προκειμένου τoii συμβολισμοii τoii ϊχilύος, ούδεμία άμφιβολ(α δη 

i!γεινε καταπληκτικη χρijσις τijς άκροστοιχ(δος. Άλλa κατa παράδοξον σύμ· 

πτωσιν είς τΟν έν Τεντύρq; ναόν, ό όποίος είνε μΕν τfjς αίγυπτιακfjς λα

τρείας άλλα ρωμαϊκών χρόνων κτίσμα, &πανη~ ό ίχ6iις καl δη ύπΟ μορφfιν 

δπομνιμνήσκουσαν εUστόχως τΟ τρισυπόστατον της τριαδικης {}εότητος (Σχ. 

40). 'Άξιον έπfσης παρατηρήσεως το uπο ωϋ Garucci 3) δημοσιευόμενον 

1
) Κατ-ά τήν άκροστοιχίδα '!(ησοϋς) Χ(ριστός) Θ(εοϋ) Υ(ίΟς) Σ(ωτήρ). 

') Bull. Soc. Arch. d' Alex. 1902 
3

) Garucci,l-Iag·ioglypta sive pictuι·ae et sculpturae sacι·ae. 1856 σ. 7. 

Γ. Άρβανιτάκη-Χριστιανικά σύμβολα.-Είιλογίαι τοϋ άγίοu Μηνά. 199 

άγιόγλuπτον παριστών πλοίον μη φερόμενον έπl ίχftύος, άλλ' έπl τοϋ κε

λύφους τoii σκάφους άναγινώσκεται <'Ιησοiίς» (Σχ. 41). Εfς τών έπιβατών 
άνασύρει δίκτυον @ν έχον ίχfiύν. 'Εμφανώς πρόκειται συμβολισμΟς τοϋ κη

ρύγματος. Οί έπιβαίνοντες είνε οί άπόστολοι, ή ναϋς είνs ή 'Εκκλησία, 
κακώς λοιπΟν Βτέflη η Βπιγραφfι «'Ιησοϋς». ~Η σύγχυσις αύτη είνε σπου

δαίον τεκμήριον τijς λα'ίκi'jς ψυχολογίας. τα ilρησκευτικd σύμβολα, α! δια-
' ο ' δ ι !!" e cλ ' ο δ') ~ ' "' ' ' τυπωσεις, εμμενουν, ιοτι εινε η υ ικη εκ η ,ωσις, εκφευγει ομως κατα μικρον 

τΟ νοούμενον, τΟ πνευματικΟν στοιχείόν των. Είς την ψυχοΧΌγικfιν ταύτην 
uφαίρεσιν δφε(λονται πολλα φαινόμενα καl κυρ(ως δ συγκρητισμός, δηλαδη 
ή δπΟ τών μεταγενεστέρων ftρησκευμάτων υίο-Βέτησις τύπων καl συμβό
λων καt ίδεών άκόμη τών άμέσως προγενεστέρων, οί άπΟ τών όποίων προσ

ήλυτοι δΕν ήμπόρεσαν ν' &ποκα{}αρ3ουν τελείως τών πατρφων έξεων, 

Είς ταύτην Οφείλεται και ή άνακάλυψις παπύρων έλληνικών έντΟς αίγυ

πτιακων τάφων. ~Η φαραωνικfι {}ρησκεία ένέκλειεν είς τό φέρετρον μεια τής 

μωμίας πάπυρον περιέχοντα τfιν άπολογίαν ταύτης ένώπιον του ~οσίριδοςι 

το λεγόμενον «βιβλίον τών νεκρών». Έλησμονήilη ομως ή πραγματικiι έντολiι 
του παπύρου, καl διετηρήθη μόνη ή Βξις ν& Εναποτίitεται πάπυρος. ι) 
'Επίσης διάφοροι αγιοι διατυποϋνται Οπως οί Ί]ρωες τών όποίων οί ναοl 
μετεβλήl!ησαν εϊς έκκλησ(αν εκείνων, λ. χ. δ "Αγ. Γεώργιος μετa toii δρά

κοντας καl τijς Ά νδρομέδας κλπ. 

Προκειμένου τoii lχllύος ως συμβόλου τoii Χριστοii ') uποilέτομεν τa 

έξης: eH παράστασις δελφίνος περιειλιγμένου είς Clγκυραν άπαντ~ συν

ηilέστερον εϊς έ/Ινικοiις δακτυλιολίilους καl χριστιανικούς. Ό δελφlν παρ' 
έilνικοίς καl κuρίως παρ' 'Έλλησιν έμυilολογήilη 0,ς δ σωτf}ρ llε&ν καl 

άνilρώπων ναιιαγησάντων ('Αρίων, 'Απόλλων κλπ.) 'Έχομεν έπιγραφος 

IX 
IXΘYCWTHP, CWTHP, ΙΧΘΥCΑΛΙ (φilιμένων σωτf}ρ) 

ΘΥ 

Πολλοl λόγοι, τοiις δπο(ους &ναφέρουν δ κ. Σωτηρ(οι~, δ Lecleι·q 

και άλλοι πεί-&ουν Οτι η παραδοχή τοϋ ίχ\Jύος ώς συμβόλου τοϋ Χριστοϋ 

Σωτfjρος είνε Εκχριστιανισμός έ{}νικfjς παραστάσεως καl Οτι βραδύτερον 

1) Οϋτως ιiνευρέt!"ησαν- είς την 'Οξύρυγχον τοϋ Φαγιοiιμ ή <<'Α&ηναίων Πολιτεία» 
τ:oiJ 'Αριστοτέλους (1891), αί iρδαL τοϋ Βακχυλίδοu (1897) οί Μιμίαμβοι τοϋ ·Ηρώνδα 
(1891) ιiποσπάσματα τοϋ Αίσχύλοu (1879) ΕUριπίδοu (1879,1891) τού Μενάνδροu 
(1906) καi τijς Σαπφοϋς (1898;. 

2 ) Περί τοϋ ίχt!"ύος ώς συμβόλου τοϋ Χριστοίί iδε Γ. Σωzηρlου, «ό Χριστός 8ν 

τfι Τέχνη» Ά#ήναι 1914 σ, 63. 



' 
Ί 
t 

! 
I 

I 
' 

-·~----, -c-.c--.~~-.,.-~""'-' 

--·~, .. ·~;7 

200 Γ. 'Αρβανιτciκη-Χριστιανικά σύμβολα-Εύλογίαι τοϋ άγίου Μηνd. 

παρεtηρήiίη ή σύμπtωσις tijς &κροσηχίδος. 'Αρχικώς ό δελφlν fίτο ό μόνος 

ίχ3vς δ συμβολίζων τον Χριστόν, οπως το βλέπομεν είς πολλaς παραστά
σεις. Επi νεκρικών πλακών καl' τοιχογραφιών κατακομβών (Cassus, Do

mninus κλπ.), ένώ ot άλλοι Lχδϋς παρίστων τοiις χριστιανούς, τα «ψαρά
χω>>, δπως λέγει ό ΤερτουλλιανΟς και Οπως τΟ βλέ:ttομεν είς τΟν δακτυλιό
λι3ον τοίi έπισκόπου 'Α γκουλέμης 'Αδεμάρ. (Σ χ. 42) 

'Επειδ!) δε ή Ciγκυρα (Ciγκχ. φαραωνισtl) ε!νε το πρωτογενες σχijμα 
τοίi Σταυροϋ, δπως δd 'ίδωμεν, δποδέτομεν Οτι η παράστασις τοϋ δελφί
νος περl τfιν &γχυραν είνε ή είκcΟν τΥjς. αύτο&υσίας τοU 'Εσταυρωμένου. 

Ε'ίς τινας ποικιλίας, έvώ είς την μίαν Οψιν Εχσμεν την σύνή{}η παρά
eτασιν τοϋ eΑγ. ~Ιηνά, είς τfιν Cίλλην Εχομεν σταυρΟν ίσοσκελfj μέσφ σrε
φάνου Εκ κόμβων η δάφνης. Είς άλλας άνrl σrαυροϋ Εχομεν άστέρα μετd 
η Ciνευ τών γνωστών Α, Ω έκατέρωiίεν. Ο! γράψαντες περi τούτων {)εω· 
ροϋν τΟν άστέρα ώς σύμβολον τοί: κύρους η τfjς άρχης την Οποίαν- Ελαβεν 
ό Σωτηρ παρ α το_ϋ Πατρός. Πι-Β-ανΟν να Eχou-v δίκαιον, ά/.λd δΕν προσ
(.ίγουν κανΕν πειστικΟν Επιχείρημα. 

Ό &στi]ρ φυσικa ε!ς ολας τaς {)ρησκείας, έχούσας φυσιολατρικην την 
πηγην τijς έμπνεύσεως, έχρησίμευσεν ώς στοιχεcον συμβολισμοίi. Ε!ς τοιχο
γραφίαν τοίί κΌιμητηρίου tijς Πρασίλλας έν Ρώμη aκτινοβολει εΙς &στήρ· 
Μας έν-Β-υμίζει τΟ τοϋ "Ηπαtου 1) «oU γdρ δύσεται ό flλιός σοι καl- ή -σελ1lνη 
σοι ούκ Εκλείψει· Εσται γάρ σοι Κύριος φώ; αίώνιον, καί άναπληρώ3ιlσον
ται αL ήμέραι τοϋ πέ\ι-8-ους σου». ΤΟ χωρίον αUrO &ρμόζει εiς τοUς κοιμη
δέντας χριστιανοUς καl δη τοUς μάρτυρας δια τοUς Οποίους τd αστρα τfις 
ημ~ρας και της νυ>ιτΟς δύουν διd παντΌς είς τΟν Ορίζοντα τοϋ τάφου των 
δια ν' άναtείλη &vέσπερος ό 1ϊλιο; της δικαιοσύνης, ή Επισκοπη τοϋ προσ· 
ώπου tοϋ Θεοϋ. Δι~ fιμάς Ομως, έκ πεζότητας άναζητοϋντας είς την ύλικ1]ν 
φύσιν και τdς βιωηκας &νάyκας την γενεσιουργό-ν αtτίαν πάσης φιλοσοφι. 
κflς ίδέας, άν ό άστfιρ Εγινε τΟ σύμβολον τfjς έλπίδος τών διαπλεόντων 
τΟν πολυκύμαντο-ν πόντον τοϊί βίου, τό Οφείλει είς τΟν πολικΟν άστέρα, τΟ:ς 
Πλειάδας, τΟν Σείριον, και τΟν Άρκrοϋρον τών όποίων αL έω3ιναl κα l 
' ,, λ'' 'ζ" ' εσπεριναι επιτο αι εκανονι αν οχι μονον τdς καtCι ξηρ&ν καl -Β-άλασσαν πο-

ρείας τών άν{}ρώπων άλλα καl αύtας τdς σπορ&ς καl σuγχομιδ&ς καl αύτΟ 
dκόμη τΟ μέλλον των. ιο άσtηρ λοιπΟν ώ; χρισrιανικΟν σύμβολον είνε ό 
τελικΟς σtόχος πρΟς Ον τείνει ό χριστι.ανός, ·είνε αύτΟς ό Χριστός. Καl τΟ 

') Ξ' 20. 

~\ 

r. 'Αρβανιτάκη-Χριστιανικα σύμβολα-Εόλογίαι του άγίοu Μηνa. 201 

λέγει είς τΥjν Άποκάλυψιν 1) «Εγώ είμι ό άστfιρ ό λαμπρΟς καl δρ-&ρινός». 

Δι' αύtΟ άκριβώς, νομίζομε-ν, ΠαQατίfiεται ώς διασάφησις τΟ Α, Ω τΟ κατ' 

εξοχην σύμβολον τσίi a'ίδίου τijς 8εότητος. 

"'Α)λως τε καl άπό σχεδιογραφικfiς άπάψεως ό &στfιρ είνε ρόδαξ, Ο στις 

πάλιν είνε πολλαπλοϋς σταυρός. (Σ χ. 43) 

Είς τΟ της 'Αλεξανδρείας Μουσείον δύο Cί.λλαι ποικιλία ι κοσμοϋνται 

δια πτηνών. Εις την μίαν (Σχ. 44) φαίνεται νd είνε περιστερό. έπl κλάδου 

άμπέλου. Την παράστασιV βλέπομεν καl εiς κοπτικd ξυλόγλυπτα παλαιών 

εκκλησιών. 2) Το πτηνον παρ' Α!γυπtίοις συνεβόλιζε τi]ν ψυχi]ν (μπί, μπά'ί) 

τοU άν{}ρώπου, 3) τό πνευματικΟν toU άν-&ρωπίνου Οντος στοιχείον, Εκείθεν 

δΕ έξεχριστιανίσ{}η καl _βλέπομε-ν τΟ άγιον πνεϋμα ν& επιφαίνεται έν ε~ίδει 

περιστεράς, είς δΕ τfιν σuμβολικην χριστιανικiιν να σuμβολίζη τfιν άγνόrητα 

τijς ψυχης τοίi χριστιανοu, δστις μεταλαμβάνει τοίi έρυ{)ροίi χυμοϋ της στα· 

φυλfίς, Ι]τις συμβολ(ζει τον Χριστόν. 

Το έπi Ciλλης (Σχ. 45) ποικιλίας παριστάμενον πτηνον είνε δυσδιά

κριτον. Mol φαίνεται μCίλλον πετεινΟς δχων άνοιγμένας τ&ς πτέρυγας. Πι

-{}ανΟν δμως να είνε καi ~οίνιξ, Οστις άνενεοϋτο άπΟ της τέφρας του Οπως 

ό χριστιανός άναγεννdrαι δια τοϋ βαπτίσματος η δια τοϋ itανάτου. 

Ό κ. Dutil11 &ναφέρει καl μίαν Ciλλην ποικιλίαν με την επιγραφην 

ΜΗΝΑ ΤοΥ ΑΓΙοΥ. (Σχ. 5) Έπειδη ομως ε!νε περιφερικη προφανώ; 

έ"πρεπε ν' &ρχίση ή άνάγνωσις &πΩ 1;0ίJ Clρ&ρου ΤΟ Υ, litoι ν~ άναγνωσ{}fι 

<τοίi &γίου Μηνii». Ό Kι·aus ομως παραδοξότερος aναγνώστης ti]ν έξeλαβε 

« Μηνάτου eΑγίοu » καl διερωrdtαι ποίος είνε ό άγιος Μηνdτος. 4) Τό &στ ε ίον 

είνε δτι τ:;ν παρέλαβε τοιαύτην καi ό σοφος Leclercq 5}. 

Ό Υδιος οίiτος παραλαμβάνει &πο τον Rossi 6} Ciλλην ποικιλία ν με 

την έπιγραφi]ν ΛY9liA. Καi αf>τη {)a είναι περιφερικi] καi άντίστροφος 

-Οπως άντίστροφοι είνε καl Ciλλαι καl πρέπει ν" &ναγνωσ-&fι ΕΥ Λ ο ΓΙΑ. 

'Έχει παραλειφ{)ίi το ο καi το Γ έτέiίη άνεσtραμμένον. 

Τιl λά&η ·auτα δίδουν τΟ ένδόσημον. Οtι αL σφραγίδες δι' ών έrυ

ποϋντο αί επιγgαφαl έπl τοίJ μαλακοϋ άκόμη πηλοίί fισαν ξύλιναι καl είχον 

τα γράμματα αLρετά. Οί Εργάται ί&αγενείς καl &νελλήνισtσι περιέπιπtον 

1) ΚΒ' 16. Γ. Λαμπάκη, ο:Χρισt. Άγιογραφία» σ. 7. 
2

1 Γ 'Αρβανιτάκη, ~:' Ανέκδ. Έπιγραφαί. ~ Έλλήνιον. Καίρου. Τείίχ. Δ' εiκ. 25 σ.222. 
:J) Γ '.Αρβα'Ι'ιτάκη, Περl γενέσεω; το)ν παρ' Αίγuπτ[οις ίδεό1ν περl τfjς συστάσεως 

τοϋ ιlν-Dρωn;ίνοu Οντος. 'Ελλ{lνιον Κά'ίρον. Τεϋχ_. Β' σ. 115. 
4 ) Horae Belgicae εν Jahι·bίicl1CT des Vereins iιn Reinlande. 1871 σ 247· 
") Cabrol, o:"Dict. Arch. Ch1·θt.» σ. 1726 σημ. 16. 
0 ) Rossi «MCianges» σ. 193. 
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εLς τοιqύτας πλάνας Οπως συμβαίνει μΕ τοiις πρωτοπείρους σήμερον στοι

χειο{}έτας. "'Αν οΒταις ε1χε, τότε ίδοU Οτι δέν ύπfjρξαν μόνοι ο~ Κινέζοι: 

οίτινες μετεχειρίσftησαν αίρετοUς χαρακτηρας ξυλίνους είς έκτύπωσιν. 

Δύο περιέργους ποικιλίας dναφέρει ό Ν έροϋτσος, 1) ο στις ομως δεν 

σχολιάζει το σχijμά των. Καt ομως (Σχ. 47, 48) είνε τα μόνα μη πλατυ

σμένα φιαλίδια. •Εχουν t1)ν όριζοντίαν τομi}ν κυκλικήν. Ίο δοχείον είνε 

tiμισφαιρικόv, Επί τοϋ ήμισφαιρίου εlνε κωνικΟς κορμός καl έπί τού

tου ό κυλινδρικος λαιμός. Αί λαβαt μεγάλαι έχουν την καμπύλωσίν των 

είς τΟ Επίπεδον τοϋ στομίου. cH στρογγυλότης τών δοχείων, ώς νομίζωι

δεικνύει Οτι δέν tΊσαν περίαπτα, ή δΕ σφαιρικότης των Οτι δέν έστήνοντο 

Ορ6ια. cH έπιπεδότης στομίου καl λαβών μαρτυρεί Οτι έτοποθετοϋντο μS. 

τΟ στόμιον πρΟς τα κάτω. Τοϋτο βεβαιοϋται καί άπΟ τΟ γεγονΟς Οτι αt 

έπιγραφαl καί τα κοσμήματα ε!νε άνεστραμμένα. 'Αναγιγνώσκεται, πρά
γματι, επt τοu ένος ΤοΥ ΑΠ Υ ΜΗΝΑ MAPTYPOC επl δs τοϋ άλλοιt 
παρίσταται &στfιρ ρομβοειδfις και είς τΟ μέσον τούτου τΟ χρισμόν άνε
στραμμένον. Elvε καl τοϋτο σύμβολον πτολεμα'ίκfjς καταγωγi'jς έκχριστια

νισ3έν. eo μακαρίτης Ι. Σβορώνος -τΟ έσημείωσεν έπί νομισμάτων δύο αί
ώνας πρ. Χρ. 2). 

Ό Leclercq δημοσιεύει δύο άλλας ποικιλίας. 3) 'Επt τijς μιiiς Ιiψεως 
τοϋ πρώτου φιαλιδίου ό Μηνάς ώς στρατιώτης μ€ τός δύο καμήλους, έπl 
τijς άλλης δ8 όψεως καt εντος στεφάνης εκ κλάδων καl φύλλων κομψώς: 

διατε{}ειμένων ενα μονόγραμμα τΟ όποίον Εκλαμβάνει ώς τΟ τοϋ eΑγίου 

Πέτρου. (Σχ. 49) Δικαιολογεί τi}ν τοιαύτην διάγνωσιν Ι!κ τινος χωρίου τοίi 
'Έπιφανίου 4) ιιό eι Α γιος Πέτρος εlνε τΟ τελευταίον μαρτύριον καί είζ &πό'"" 
στασιν Εννέα μιλίων &πΟ τής 'Αλεξανδρείας πρΟς δύσιν ταύτης εύρίσκεται ό 

eι.Αγιος Μηνdς». "'Εχει άδικον ό σοφΟς κληρικός. Έπιπολαία άνάγνωσις τοϋ 

κειμένου Εκαμε να νομισ{}ft Οτι τα δύο μαρτύρια ήσαν πλησίον dλλήλων 

καl τοϋτο έθ-εωρή{}η έπαρκi:ς να έρμηνεύση την έπl τοϋ αύτοϋ φιαλιδίου 
συνάντησιν τών δύο &γίων. ΤΟ χειρόγραφον Ομως τοϋ 'Επιφανίου Λέγει 

'Ι Bull. Inst. Egypt. 1875 σ. 188. 
2

) «Td \'ομίσματα τοϊί Κράτους τών Πτολεμαίων» Μέρ. Α' σ. σμt;' ΕΙναι βερε~ 
νίκεια χρυσά καΙ. &ργυριi πεντάδραχμα. Ό Σβορώνος έρμηνεύει τΟ σjjμα ώς τΟ μονό
γραμμα Χρεμωνίδου τοίί 'Α&ηναίου, δστις ναύαρχος εiς την ύπηρεσίαν τοϋ Πτολεμαίου 
ΕUεργέτου Α' Ενεργών Εν Κιλικίq. κατά τi)ν άσιατικήν iκείνην έκστρατείαν Ενομισμα
τοκόπησε τά 1500 τάλαντα δσα κατέσχεν Εκεί. 

R) Cabrol, «Dict. Aι·ch. Chrθt.» Εν λ. Alexandrie σ. 1115 είκ. σ. !112 καί λ. 
Ampoules σ. 1728-9. Τό: έφωτογράφησεν ό Διευftuντης τοϊί 'Αστεροσκοπείου 1\lont
calieri κ Biadaert, άπόκεινται δέ ε[ς τΟ Μουσείον τών έκεί Βαρναβιτ&ν Πατέρων. 

4
) Epiphanii lllonachi et presbyteri edita et illedita. 'Έκδ. Dressel σ. 5-6.. 
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. δτι ό •Αγιος Πέτρος fίτο το τελευταίον μαρτύριον, άρα δεν ~πfίρχεν άλλο 
' δ' δ ' ' " ' 'Α λ ξ · δ ' " ' ν 'Αλλ' ό κατόπιν του, εννοείται ε ια τον απο ε αν ρειας ερχομενο . 

• Α γιος Μηνiiς δsν fίτο το προτελευταίον. 'Ιωάννης ό Μόσχος 1) λέγει «δια

μενόντων ήμών εν 'Αλεξανδρείι;ι. κατa το Ένατον>. Κα\ το dλεξανδρινον 
τοϋτο "'Ενατον άναφέρουν πολλοί μοναστικοί συγγραφείς, οίτινες όμιλοϋν 

και περl Λαύρας τοϋ Δε'<άτου όγδόου. 'Ωνομάζοντο οϋτως α'ί μοναl άπΩ τών 
μιλλιαρίων δπου {\πijρχον ξενώνες (χάνια) καt ρωμα"ίκαl φρουραί. 'Όντως 
8χημεν τΟ Παλάτιον τοϋ ~Εβδόμου είς τΟ Βυζάντιον καl είς τΟν μω~α'ίκόν 
χάρτην τfjς Μαδηβiiς βλέπομεν σημειούμενα ΤΟ Τ€ΤΑΡΤΟΝ και ΤΟ 
€ΝΑ ΤΟΝ σt]μερον παραφl!αρsν ε!ς 'Αναtώl!, τi'ιν dρχαίαν Καριαl!ειαρίμ '). 

Άπορρίπτομεν λοιπον την γνώμην τοu Leclercq καt προτιμώμεν ν' 
&ναγνώσωμεν c:Τιμό3εος». ΤΟ ν άνω της όριζοντίας ·άνήκει είς τΟ Μ, ένώ 

είς τΟ ιι:Πέτρορ ούδεμίαν Εχει -3έσιν. eo δεξιΟς ποUς τοϋ Μ δΕν Εγγίζει 

τi}ν όριζοντίαν, διότι δεν εlνε n dλλa ΤΙ. 'Άλλως τε καt γνωρίζομεν δτι 

ό Τιμόl!εος Α'ίλουρος η Μπισκάγιας fίτο Πατριάρχης Άλεξανδρ•ίας κατιl 
τΟν παροξυσμΟν τfjς λατρείας τοϋ Μηνά καΙ αύτΟς έπεστάτησε τΟν ναi:ιν τΟν 
οίκοδομη-θέντα δαπάναις τοϋ Αfiτοκράτορος Άρκαδίου, Οτι άφi'jκε μονο

γραφίαν πέρl τοϋ βίου καί τών 6αυμάtων τοϋ άγίου καί τΟ σπουδαιότερον 
οτι έχάραξε το μονόγραμμά του ~περl!εν τijς νεοτεύκτου μεγάλης βασιλι
κijς, οπως μαρτυρεί το ε!ς την βιβλιοl!ήκην τοu Βατικανοu dνέκδοτόν to~ 
χειρόγραφον. Δεν είνε λοιπΟν παράδοξον να Ε3εσε τΟ μονόγραμμά του και 
έπί τών εϋλογιώνt αίτινες διενέμοντο είς τοUς προσκυνητδ.ς τοϋ ναοϋ τούτου. 

Το ~τερον τών φιαλιδίων είνε το μεγαλείτερον δλης τijς σειρiiς. 'Έχει 
πλάτος 17'/2 έκστμ. καl μijκος 27. (Σ χ. 50) 'Επt έκατέρας τών όψεών του 

&ναγινώσκεται: 

€ΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓIΟΥ ΜΗΝΑ ΑΜΗΝ. 

ΕLς τΟ πεδίον._Ομως παρίσταται η cΑγία Θέκλα Οπως δηλοϋται έκ τfjς 

πέριξ έπιγραφης. ~Η μάρτυς είνε δρ3ία, φέρει χιτώνα καΙ Εχει τ&ς χεiρας 

έπl tών ίσχίων. CΕκατέρω-θεν τών ποδών λέων και τίγρις. ΕLς την άλλη ν 

δψιν &νΎjρ ΟρΗιος φέρων χιτώνα καl μανδύαν. Είς τα δεξιά του διακρίνεται 

ταώς, (Σχ. 51) dριστερά δε σφαιρικον βαπτιστήριον dπολfίγον ε!ς σταυρόν. 

Ή επιμήκης καl πω~ωνοφόρος μορφη τοϋ dνδρος εγέννησε τi}ν {)πο

ψίαν μήπως παρίσταται δ Παϋλοςι Οστις είχε βαπτίση την Θέκλαν. 

Άντεγράψαμεν τi}ν περιγραφi]ν τοϋ J"eclercq, οl!εν ελάβομεν καt 

') axxcrv. 
2) G. At·vrμιitalr;-it Golgotha et Sθpulcι·e. Alexandrie 1923. σ. 68 σημ. 103. 



204 Γ. Άρβανιτάκη-Χριστια\'ικιi σύμβολα-Εύλογίαι τοίί άγίου Μηνά. 

τΟ:ς είκόνας, άλλ' αϋταl είνε τ6σον κακοκαμωμέναι όJστε δΒν διακρίνει κα

νεlς τίποτε εϋκρινώς. Πάντως νομίζομεν Οτι πρόκειται περl τοϋ &γίου Μηνα 

διότι itd ?σημειοϋτο τΟ Ονομα τοU Παύλου. ~Η ~Αγία Θέκλα Εχει την &έ

σιν της έπi εϋλογίας τοϋ Μηνά, δι6τι κατ Ο: τΟν βιογράφuν τοUτου Τιμ6-

-3εον ό Μηνας εσωσέ ποτε χριστιανfιν κινδuνεUοuσαν νΟ: βιασδϋ ύπΟ στρα
τιώτου καl ή σώτειρα αϋτη παρέμβασις Εγεινεν άκριβώς έμπρΟς είς τΟ πα
ρεκκλήσιον τfjς Θέκλας κείμενον παρ& τfιν βασιλικην τοϋ Μηνd. ΤΟ ότι δε 

φέρει πώγωνα ό Μηνdς -άv πράγματι διακρίνεται πcόγων-τοϋτο Ερμη

νεύεται Εκ τοσ On τΟ φιαλίδιον είνε τεχνούργημα Όχι αίγυπτιακΟν &λλιΧ 
δευτερογενοϋς ~δρας τijς λατρε[ας του. 

~a ται1ς συνεβόλιζε τfιν άνάστασιν, διότι χάνει τd πτερά του κατΟ: τΟ 
φ&ινόπωρον καl άνακτ~ αUτά κατd τΟ Εαρ. 

~ο παρ Ο: την Θέκλα ν λέων-- άν είνε λέων- συνεβόλιζε την C1.γρυ
πνον φροUρησιν τοϋ χριστιανοϋ κατΟ: τών ίδίων πα-θ-ών, διότι τΟ ίσχυρό

τατοΥ τών ζci}ων έ\•ομίζεtο Οτι κοιμdται με άνοικτοUς τοUς δφ3αλμοUς καl 

μόνον αύτοϋ ή παρουσία ~ρέπει είς φυγi]ν πάντα τάλλα {}ηρία. eH 3έλη
σις τοϋ &vftρώπου πρέπει να εΙvε ίσχυροτάτη καl άνΟ: πάσαν στιγμfιν οΊS ~ 

τοι; Εξυπνος, διΟ: να φρουρήση SαυτΟν κατ& τών πα{}ώv. 

Δύο ti.λλαι παραστάσεις \Jd fιτο ΕκπληκτικΟν άν 8λειπον &πΟ τΟ:ς «εύλο· 

γ[ας• τοϋ έν τft έρήμφ τijς Μπεχέρας λατρευίlέντος &γ[ου. Ή &σκητικij 

ράβδος τοϋ έρημ[του (Σχ. 62) καi το φοινικόδενδρον (Σχ. 63). Ή ε!κmν 
62 μάς έν\Jυμίζει πράγματι τοUς &ναχωρητ&ς τοϋ ~ΙορδάVου τοUς όποίους 

συνηντc'Ομεν κατ& τdς Εχεί Εκδρομάς μας, κρατοϋντας την σταυροφόρον 

κατ& τα a.νω βακτηρ[αν. Το δε κατάφορτον καρπών φοινικόδενδρον ε!νε 

είς τΟ φυcικΟΥ βασίλειον, Ο,τι η κάμηλος είς τΟ ζω'ίκΟν διd τοUς έρημονό~ 

μους. Και Ciν άφαιρέσητε άπΟ τd αίγυπηακΟ: τοπεία τΟ ίδιάζον των χαρα· 

κτηριστικΟν τών φοινίκων, ούδΕ:ν άπομένει διακρίνον αύτd παντΟς Clλλου 

τόπου. cH χάρις του, ή ήγεμονικfι λίκνισις, ή μαύρη τρυ σιλουέττα είς τΟν 

δρ[ζοντα προβαλλομένη έπl τοϋ έσπερινοϋ α!ματοχρώου δρ[ζοντος, έκφρά

ζουν ολον το μυστήριον τijς έρήμου. 

Δύο άλλαι ποικιλίαι καtατεταγμέναι μεtαξU τών εύλογιών τοϋ cAy. 
Μηνά είς τΟ Μουσείον τfις ~Αλεξανδρείας νομίζω Οτι δεν &νήκόυν είς αϋ-

τόν. Ούδεν φέρουν τΟ &ναφερόμενον είς αύτόν, καl η πάσtα 

τελώς διάφορος της τών φιαλιδίων τοίί ~ΑγίΟυ tούτου. 

Πάντως Ομως είνε ;t:,ριστιανικαl και Ενδιαφέρουσαι. 

. , 
των εινε εν-

Ή μία Εχει Επί τfjς μιdς Οψεως· σταυρΟν μετΟ: τών Α, W είς τιJς τέσ

σαρας γων[ας του. Κατι\ τον Rossi το σύμβολον αύτο έμφαν[ζεται ε!ς 
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την Ρώμην μόλις κατ& τΟν Ε'. αίώνα1 1) είνε δ8 γνωστΟν εκ της Άποκα· 

λύψεως. 2) ~Εν τούτοις είς ttiν Α'ίγυπtσν Εμφανίζεται πολU ένωρίτερον, Ο πως 

μαρτυρεί έπιγραφf-ι τfιν όποίαν είiρον άνέκδοτον είς άρχαιοπώλην Εν Άλε· 

ξανδρε['< (Σχ. 52). Ή έπιγραφij αϋτη νεκρικij α!γυπτίας χριστιανijς ε!νε πτω

χοτάτη• Ε~τελi]ς μαλακij πέτρα με χάραξιν πρόχειρον, δχει τaς 1γγλυφ&ς 

ερυftράς. "Εν τούτοι~· είνε, νομίζω, σ~ουδαίον τΟ εϋρημα, διόtι μeϊ.ς δεικνύει 
καίlαρa πώς έξεχριστιαν[σ&η δ α!γυπτιακος σταυρός. Διατηρεί &κόμη τον 

άνω δακτύλιον. eΩς γνωστΟν ό φαραωνικΟς σταυρΟς είΥε τΟ ίερογλυφικΟν 

γράμμα της ζωfjς. Είς τΟν Εν -Κόμ 'Όμπο τfjς ~Άνω Αίγύπτου ναΟν βλέ

πομεν τΟν ΘεΟν Σε>;<Sτ προτείνοντα τΟν σtαυρΟν αύτΟv είς τα χείλη τοϋ 

νεκροϋ Φαραώ δι& να τον 1μψυχώση. Παρ' ΑΙγυπτ[οι; έκαλείτο .Χγκχ έξ 

οίί πιftανι:Ος 1i έλληνικη λέξ~ς Ciγχυρα, Οπως έκ τοϋ λαχεροUντ Εγινεν ό 
λαβύριν-θ-ος καl Οχ ι Εκ τοϋ λάβρυς Ο πως Εγράφη είς πρόσφατον έν 'Α8ήναις 

μελέτην. Ή 1ξέλιξις τijς μορφijς έ!νε εύνόητος. 

Περl τοϋ σημείου τοϋ σταυροϋ ά:Υευρε&έντος είς Νινευij 1 Κνωσσ6ν1 
Α'ίγυπτον, 'Ελλάδα καΙ πολλαχοϋ τijς Εύρώπης δγραψαν περισπουδάστους• 

μονογραφ[ας δ Gustave Lejeat καl δ G. de MoΓtillet') Όχι σπαν[ως 

το AW &παντ~ WA. Το φιαλ[διον φέρει οπισίlεν την έπιγραφi]ν 

φ 

Zw 
c 

Είνε παίγνιον χάρις είς τΟ μεσάζον W. OL χριστιανοl fιρέσκοντο εϊς 
τοιούτους συνδυασμούς. Οϋτω λ. χ. Εχομεν: 

ο 

π 

ΚΑ Λ οΝ 

ο 

Ν 

τΟν Εκχριστιανίσαντα φαραωνικΟν ούτζάν είς παντεπόπτην, (Σχ. 53biS) 

ι) Cabrol, (ιDict. Λrch. Chret.n έν λ. Α~Ω.-Έλλήνιον Κά'ίρο'\' Άρ 4 σ. 226 
εlκ, 11. 

2J Α' 8. «'Εγώ εlμι τό Α καi τΟ Ω, λέγει ΚύρΙος' ό Θεός, ό ών καi ό ήν». 
3) r·Jesus de Nιtzareth» Pa1·is. 1902. 'Εν παραρηΊματι ι(Le signe de la Croix"' 

'Εδημοσιεύσαμεν μετάφρ. τούτου εις περιοδ. «' Ανατολη., Φεβρ. 1903.-G. de Μοτ~ 
tillet, « Le signe de Ia Croix avant le Chι·istianisιne)) Paris 1866 μετΟ. 113 
εLκόνων. Φαίνεται δη τό σύμβολον επεκράτ;ησε πανωϋ και πάντοτε π:αρd μονο-8ε'ίσταϊς, 

διότι δπου άπαντtj λείπουν U.λλα ε'ίδωλα και ίχνος πολυtl"ε'ίσμοίί. 
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τα τέσσαρα Θ κατα τιΧς τέσσαρας γωνίας τοϋ άγίου μανδηλίου (Θεοu 
ΙΙέα, llείον llαuμα) καl βραδύτερον τdς ματαιοσχόλους δεξιότητας τώv 
καρκινικών στίχων παρcl βυζαντινοίς κλπ 1). 

Το άλλο φιαλίδιον είνε llραϋσμα (Σχ. 53) με πολiι τριμμένην την έπ' 
α~rοϋ παράίJτασιν. οι κ. κ. Dutilh καt Blonfield διέκριναν τον "Α γιον 

Μηνάν μεταξU δύο βοών καl ύπενδύμισαν τΟ τοίi ef1σαLou «Εγνω βοϋς 
τον κτησάμενον καl ονος τiιν φάτνην τοu κυρίου αύτοϋn. ') Ό Bloufield 
μάλιστα διατυπώνει την όπόνοιrJν μήπως πρόκειται Οχι περl κεράτων βοών, 

&λλd πrερύγων &γγέλων ... οίον χερουβείμ. Το περίεργον ε!νε δτι παρα-
_α_; • • ~ , e e ' ! ,. ' ,. ' tJO δ' ποτε τΟ vετουν χαι την εικονα η οποια ε νε αρκετα ευκρινης. πως η 

έξήτασα είς τΟ Μουσείον της 'Αλεξανδρείας, τΟ έσχεδίασα καl παρα3έτω 

το σχεδίασμά μου. 

cΑπλούστατα λοιπΟν πρόκειται γυνη κατ& μέτωπον Ολόσωμος, γuμνfι 
~ντελιΟς, με δόξαν άγίας περl την κεφαλήν· Εχει τοUς πόδας άνοικτούς, τοUς 
μαστοUς πολU μεγάλους και πίπτοντας μέχρις όμφαλοϋ, καl δι& τών ίδίων 
της χειρών έκβάλλει το νεογνόν. Δηλαδiι αϋτομαιεύεται. Έκατέρωllεν αύτiiς 
..,ι κεφαλαl δύο βοών. Προφανώ; ~χομεν πολiι ρεαλιστικi]ν παράστασιν τijς 

Τεννήσεως τοϋ Χρι~τοu. 

Ε!ς τfιν άγιογραφίαν σuχva ιiπανrώμεν γραφικι1ς έρμηνείας άγιογρα

φικών έκφράσεων με ρεαλισμόν, δσrις σήμερον μάς σκανδαλίζει. Ε!ς τοiις 
χρόνου; Ομως τijς 3ερμfiς πίσcεω;, τΟ &ρησκευτικΟν συναίσftημα άπερρόφα 

την προσοχiιν όλόκληρον. 

~Η παράσcασις λοιπΟν αύτη είνε ή γραφικη μετάφρασις τοϋ τροπα

-ρίου «Νηδύϊ τΟν Λόγον δπεδέξω-ι.. ~σ τεχνίτης παρηρμήνευσε τfιν Εννοιαν. 

~Η φράσις σημαίνει ~uπεδέχθ-ης είς τα σπλάγχνα σου». 'Αναφέρεται είς 

την σύλληψιν, είς τΟν εύαγγελισμΌv Ο χι δΕ είς τΟν τοκετόν, τfιν γέννησι ν· 

ΤΟ μ~γεΒ-ος τών μαστών στοχάζεται να ύπεν&υμίσn τΟ «μακαρία ή κοιλία 

η ~γεννήσασά σε καl μασωt oU; έΒ-ήλασας». ~Η παρόuσία τών βοών ύπεν· 

llυμίζει οτι ή σκηνη διεξήχiίη ε!ς φάrνην. Το Υδιον βλέπομεν ε!ς τοιχο

Ύραφίαν τοϋ 'Αγ. Σεβαστιανοϋ 3) έv Ρώμη (Σχ. 55) οπου ύπεράνω τοu 

έσπαργανωμένου βρέφους κύπrουv δύο βοών κεφαλαί. 'Ανάλογος κατά την 

..ΠαQερμη"είαv καL τΟν ρεαλισμΟν είνε ή πολU συνή-θ-ης παράστασις της Θε

οτόκου χραωύση; βρέφος τΟν 'Ιησοίιν εlς τi}v άρισcεράv της χείρα καl τοίi

-τον κρατοϋντα σφαίραν εναστρον μετά σταυροίι. Είνε ή φράσις «τΟν πάντα 

1) Γ. Άρβανιτάκη, «Μουσείονιι περιοδ. Εν Καtρφ σ, 431. 
') Α' 3. 
3) PeΓat61 ~Arclι. Ch1·έt. υ σ. 160. 

j 
] 
1 
I 
I 
' 

) 
I 

r. 'Αρβανιτάκη-Χρισtιανικά σύμβολα-Εϋλογ(αι τοϋ άγίοu Μηνά. 207 

βασtάζοντα έβάστασας>> τΟ όποίον Ομως έννοεί «έβάστασας έν τfi κοιλία 

σου, έκυοφόρησα'». Ε!ς ri]ν ~ρημον riiς 'Ιουδαίας έπl &πορρώγος βρά

χου riiς φάραγγος Οίιάνrι έν Ν aρ (Κοιλdς τ οίο πυρος) είνε ή περίφημος 

Λαύρα τοϋ Ά γ ίου Σάββα. Όλόκληρον τον τοίχον τοϋ νάρllηκος της έν 

αύτfi ~Εχκί~ησίας καταλαμβάνει είχcΟν της Θεομήτορος, τfjς Οποίας ή κοιλία 

προέχει έκατέρω&εv δπερβολικα καl έπ~ αύτfις άναγιvώσκεται μΕ πελώρια 

γράμματα «πλατυτέρα τών ούρανών ». ~Εξεπλάγην καΙ fρκτειρα Ο ταν είδα 

το τεραrούργημα α~το τijς llρησκοληψίας. Είδον καl ε!ς τi]ν Μονi]ν τοϋ 

προφήτου Ήλιοiι μεταξu Βηllλεεμ καl 'Ιεροσολύμων άλλην ε!κόνα φορητi]ν 

την «τριχεροϋσαν» Εlνε η· Θεοτόκος μΕ τρείς χείρας γυναικείας! eH τρίτη 

χεlρ προσετέ&η είς άνάμνησιν τοίι ftαύματος Οτε &πέδωκεν είς τΟν δπΕρ τfις 

είκονολατρείας γράψαντα Ίωάννην τΟν ΔαμασκηνΟν την δεξιdν &:τΟ την 

όποίαν τΟν είχεν άκρωτηριάσn ό Καλίφας της Δαμασκοϋ. ''Ώστε έdν ό 

Καλίφας τοϋ Εκοπτε τοUς δύο πόδας {}ι] την έζωγράφιζαν τετράποδον η άν 

την ρίνα μΕ δύο ρίνας. 'lδoU τl όποφέρει ή λογικη άπΟ τΟ κράτος τών 

προλήψεων. eo κ. Ξ':tν&ουδίδης μιiς άνακοινώvει δύο ϋ.λλας τοιαύτας ρεαλι· 

στικ&ς είκόνας, δύο κάλυκας της &είας εύχαριστίας. 'ΑπΟ τοϋ ένΟς άναδίδον-

ται φλόγες. (Σχ. 57) Ε!νε ε!κων της έκφράσεως «πϋρ γaρ ύπάρχει τοiις &να

ξίους φλέγον,). Είς τΟν ϋ.λλον φαίνονται έπιπλέοντα είς τΟ αίμα τα τε

μάχια τοϋ Χριστοϋ (Σχ. 58) ή κεφαλiι μετd τijς δόξης, α! χείρες χωριστά, 

\tώραξ καl κοιλία καl μηροι είς Εν τεμάχιον, και χωριστα αί κνημαι μετα 

τών ποδών! Εύρίσκεcαι είς την μονην τοϋ Θεολόγου είς τΟν ~Υμηττόν. 1 ) 

Είκι1ν ίκανfι να κινήση την φρίκην και τοίι πλέον έσκληρυμένου &στυ"ίά

τροu. ~Η παράστασις αύτή, την όποίαν είδον καl είς άγιογράφους τfις elε· 

ρουσαλήμ, άναφέρεται είς τσUς λόγου; τοϋ Σωτijρος «τοίιτό έστι τΟ σώμά 

,μου τΟ Uπ8ρ ύμών κλώμενον» 2). 

Ό μακαρίτης J. Bolti περιγράφων ') τrιν νεκρόπολιν τοϋ Άμφοϋσσι 
λέγει δτι ε!ς μίαν τοιχογραφίαν είδε μεrαξiι άλλων συμβολικών παρασrάσεων 

καl μίαν γυναίκα γυμνήν, βδελυράς aσχημίας, μεrα μεγάλων μασrών, με 

-κοιλία ν πολU &γκωμένην, μΕ τοU; πόδας άνοικτοiις να αίωρijται είς τΟ κενόν· 

~Εκλαμβάνει δΕ τf)ν είκόνα ώ; δείγμα τοU σκωπτιχοίι και φιλοπαίγμοvος 

χαρακτflρος τών 1 Αλεξανδρέων. 'Έχει Ομως ϋ.δίΧον, διότι είς ένα ύπόγeιον 
νεκρικΟν ένδιαίτημα, τόπον λατρείας καfl' Βαυτην μελαγχολικfις και πsνflίμου, 

1
) Γ. Άρβανιτάκη, ιιΆγιογραφικαί ι:lσχημίαιιι 8ν 1<Αίγuπτιακiρ Ί-Ιμερολογίφ)) Δρα~ 

.κοπούλου 1901 σ. 173. 
21 Ματ-&. Κ~' 26. 
3 ) Bull. Soc .. AΓch. d' A!ex. Νο 4 σ. 24. 

·····················------.-=-=::τ~-· ------------
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τοιοϋτον έμπαιγμΟν {}Ct διέπραττε μόνον έftνιχΟς διώκτης. Τόtε Ομως ή εiκΟ)ν 

{}ά ητο πρόχει9ον σχεδίασμα, ένώ έδώ πρόκειται τοιχογραφικη Εργασία. 

'Άλλως τε καt οί χρισηανοl 8αμώνες τοϋ κοιμητηρίου δCι &πέσβuναν τΥιν 

&σεβfι είκόvα. Πρόκειται λοιπόν, καft~ ήμdς, περl γραφικfις μεταγραφfjς τοϋ 

εϋαγγελικοϋ « μακαρίιt ή κοιλία ή βαστάσασά σε και μαστοl οϋς έfi-ήλασας». 

Eivε άληθ-€:ς Οτι Εχομεν γελοιογραφίας πρΟς σατυρισμόν τών χρισπα

νών, οπως τijv είς το μουσείον Kil'cl1er τίjς Ρώμης (Σχ. 56) είς τ!] ν οποίαν 

παρίσταται δ 'Εσταυρωμένος μΕ κεφαλfιν Ο νου καl Ενώπιόν του προσευχό

μενΟς κ& ποιος Άλεξάμενος, μΕ την έπιγραψιlν « Άλεξί{μενος σέβεtαι Θεό ν.» 
'Αλλ' η γελοιογραφία είνε γραφίτης πρόχειρος έύρε&εlς είς τΟ παιδαγώ

γιον, δηλαδtl tϊ)ν α'ίθ-ουσαν τών νεαρών &κολού8-ων ΕντΟς τοϋ αύτοκρατο .. 

ρικοϋ άνακτόρου καl fίτο μεταξU Ciλλων Ομοίων χονδροειδεστάτων παρα

στάσεων.1) Έκεί βέβαια Εγίνετο Επίδειξις &vτιχριστιανικοϋ πνεύματος. 

Είνε δυστύχημα Οτι τοϋ φιαλιδίου τούτου σιόζεται μόVον τεμάχιον 

τijς μιάς οψεως. Ίσως η Ciλλη οψις Μ είχεν 8πιγραφi]ν η ι'iλλην δνδειξιν 

διαφωτίζουσαν fιμdς περl τοϋ πραγματικσU χαρακτfjρος τοϋ σκεύους. Διότι, 

παρ' Οσα είπαν, δ€:ν &ποκρύπτω την πιftανότητα να πρόχειται περl μη χρι

στιανικfiς παραστάσεως. ~Η cΕλληνlς Θέμις ΕτCtUτίζετο πρΟς την αίγυπτια

κfιν '-'lσιδα γενομένη τροφός τοϋ 'Άμμωνος καl προσωποποιοϋσα την γό

νιμον γijν δπως η Ίσις τi]ν ~πο τοϋ πλημμυροϋντος Νείλου-Όσίριδος 

βρεχομένην παχείαν γijν τών δχiJών. ') Άμφότ.ραι καλοϋνται «"Α για ι παρ

θένοι~ δ δΕ: Μακρόβιος μαρτυρεί ·Οτι <<κατα τΟ χειμερινΟν ή'λιοστάσιον 

(Οταν δηλ. έορτάζονται τα χριστούγεννα ύπό τών χριστιανών) έξετί-3ετο 

είς κοινf]ν λατρείαν όμοίωμα τfjς Θέμιδος γαλουχούσης τΟν "'Αμμωνα, τοϋτο 

δε βεβαιώνει καl το «Χρονικον 'Αλεξανδρείας» λέγον- «ΟΙ Α!γύπτιοι λα· 

τρεύουν μέχρι τοϋ νίJν τΟν τοκετόν Παρθένου καl την γέννησιν τοϋ υίοϋ 

της, παράστασιν δf: τούτου Εκ-θ-έτουν είς την κοινην λατρείαν ΕντΟς φrlτνης. 

"Ότε δΕ ό βασιλεiις Πτολεμαίος ήρώτησε τόν λόγον τrjς τοιαύτης λατι;είας 

Ελαβεν άπάντησιν Οτι τοϋτο η το μυστήριον διδαχ8-Εν εLς τοUς πατέρας -rωv 

ύπό σεβασμίου γενάρχου>>. cO δΕ 'Ιερώνυμος παραπονείται Οτι τfιν Γέννη· 

1) Garucci, Un Crocifisso da nιano pagana nella casa dei Cesari sul Palatino:. 
1856. \I δε καί Cab1·ol, ιιDict. Arch. Chrθt. »εν λ. Accusation Cont1·e les Chrθtiens)). 

2) Γ. Άρβαvιτάκη, •'Ανέκδοτοι έλλην ε;ι;ιγραφαί καl χειρόγρα+U·Ι εν (<.ΕλλΊ'ι\'ιDV» 

τεϋχ. Ζ σ. -70. G. Masp&o, Hist. Anc. des peuples de l'Orient CJassique.
Egypte et C"haldeθ, σ. 132. Πλουτάρχου, «Περi 'Ίσιδος: χα!. Όσίριδος» ΛΒ' Τινές 

τών συγχρόνων ίστορικ&ν ύποτιμCδσιν άδίκως τΟ πολύτιμον βιβλιάριον. ·ο Maspέro 

άρνείται δτι εtναι τοϊί Πλουτάρχου. !Jροσφάτως εLδον δτι έγινεν έπιμελi}ς γαλλική 

του έκδοσις 

I. 
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-σιv τοϋ Άδώνιδος Επανηγύριζον οί Ε:&νικοl Εν τψ σπηλαίφ τfjς Βη\Jλεf:μ 

1<ατa το χειμερινον ήλιοστάσιον». 1) Είς τijν συλλογ!]ν Fοιιqιιet aντέγραψα 

δύο άγαλμάτια πήλινα είς τό όποία παριστάνεται ή 'Ίσις γαλσυχοϋσα τόν 

"Ώραν. Νομίζει κανεlς Οτι βλέπει την συνή&η χριστιανικην παράστασιν 

.τijς Θεομήτορος. (Σχ. 59, 60) 

Είνε Ciξιov παρατ1)ρ1lσεως Οτι είς την Α'ίyυπτον εlδον πλfjδος «Εύλο

-γιών:$ τοϋ "Αγίου Μηνά χωρlς να &παντήσω ούδε μίαν λυχνία ν του. CΙΟτι 

-{Μ ύπijρχον τεκμαίρεται Εκ τοϋ Οτι άναφέρεται μία είς τό Μουσείον La-
Ύigerie τijς Καρχηδόνος 2) δ τι δε ~πίjρχον λυχνίαι ιlναφερόμεναι είς άγί

"οuς άποδεικνύει μία είς την συλλογfιν Ρόστοβιτς, Εφ' Υjς &ναγινώσκεται 

ο AΓIOC 0€0TWPOC. Αι δύο ε!νε δμοιαι, σχήματος δηλ. πετάλου καl 

.κοσμοϋνται κατa μέσον με Ciν{}ος ~ξ 8ννέα πετάλων'). (Σχ. 61) 

Αί e:Εϋλογίαι» λοιπΟν fισαν άντίδωρα τfjς Μονfjς πρός τοUς προσκυνη

-τάς, μία ύλική εvδειξις τfjς εύμενείας τοϋ "Αγίου πρΟς τους «μη κατοχνοϋντας 

μακρdν όδόν πορεύεσ\Jαι πρΟς αUτόν:.. Περιείχαν δέ, ώς ε'ίπομεν, ϋδωρ άπΟ 

τοϋ άγιάσματσς η ελαιον &πΟ τfjς κανδήλας. Οϋδεμία δ' Ev τούτφ πρωτοτυ

πίαι διότι Ολα τι! προσκυνήματα Εδιδον καl δίδουν τοιαϋτα άντίδωραι άτι να 

:ή δεισιδαίμων ίtεοσέβεια τών προσκυνητών Εφύλαττεν ώς πηγijν χάριτος. 

Ό Blant λέγει οτι &νέγνωσεν 8πί τινος φιαλιδίου «€ΥΟΛΟΓΙΑ 

ΛΑΒΟΜΕΝ ΤοΥ Α ΓΙΟΥ ΜΗΝΑ,, 4) Άνάλογον γραφi)ν &ναφέρει καl δ 

ι) Dupuis, «01·igine de tous les cultes» τ .. li σ. 97. 
2) Α. Belatre, , Musέe -Lavigfrie» Paris 1899 ΙΙ le seι·ie πίν. ΙΧ Ι:\ ο 3 σ. 38. 
~! "Η άντικατάστασις αϋτη τοίί δ διό τοϋ επίσης όδοντοφώνου τ ε1ναι άξία προσ-

-οχής. Εύρον καl Πτολεμα·ίκην επιγραφ'Ι)ν με την λέξιν <•6.τελφή». 

ΠΛΟΥΤΑΟ ΙΙΡΑΚΛΕΙΟΤ ΕΛΕΝΑ ΑτΕ:ΛΦΗ 

ΑΦΡΟΔΙτΙΙC LE ΝΕΡΩΝΟC 
ΤΟΥ ΚΥIΊΟΥ ΊΊ ΕΙ !Δ' 

Ύπενίtuμίζει τfιν γραφην 'lούτα άντl 'Ιούδα τfις πρώτης χειρΟς του Βατικανικοϋ 

-κώδικος προκειμένης της επισκέψεως τής Θεοτόκου παρά τfι Έλισσάβετ. Καί αUτ-fι 

.είνε ή όρftη γρσ-"ρή. ιο~-lαρία μετέβη είς 'Ορειν'Ι)ν είς πόλιν Ίούταν» r}τοι μετέβη είς 

τiιν πόλιν Ίούταν τfις επαρχίσς Όρεινfις. ΟUται καi Θεότωρος ιiντi Θεόδωρος. Προ
κειμένου περί τοϋ όνόματοι; τούτQυ ύπάρχει καΙ. 1i γραφfι «επιερέως Θευοδώροι,!) επι 

λαβης ένσ1lμοu άμφορέως τfις συλλογης: Ρόστοβιτς, δ δε Dr. Botti άναφέρει «έπιε

ρέως Θευδώρου" ( 1•"Ελλήνιον)) Κά'ίροv. Τεϋχ. Ζ' σ. 147 άρ. 30 καl Catal. Musέe

·Grecoroιnain 1901 σ. 195 &.ρ. 233 καί 238. 
Ή εναλλαγi} αUtη τ&ν όδοντοφώναιν άπαντ~ συχνοτάτη εLς τοiις πτολεμωκοiις 

παπύρους (Ε. MayseΓ, Graιnmatik deι· gι·iechischen Pap:yri aus deι· Ptolemiieι· 

-zeit (σ. 175,176)λ. χ. τΟ τ 6.ντi δ είς τdς λέξεις: Σπuρίτων, τωδεκαμήνου, <Ιπποτά

_μου, τΟ τ άντi iJ.: Ξαντικοϋ, τU δ άντί τ ώς λ. χ. δέκτων, δέλος, πέδασος, ό:φftιδος. 
4) «ReYue Aι·ch.,. Mai 1878 σ. 308.-«ΛrchiYes dΌrient Chrθt, t. ΙΙ σ. 455. 
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nalton. 1
) 'Εμφανώς το περιττεϋον ο όφείλεται είς άβλεψίαν .τοϋ χυδαίου 

dγγειοπλάστου. ~a Blant προτείνει ν' άναγνώσωμεν _«εl,λόγια» ούδετέρως. 
'Αλλ<! τότε το φιαλίδιον lM ljτo καt {).Χ Ι!γραφεν «εf!λόγιον». ') 'Εζήτησε 
μt1λιστα να έτυμολογήσn την λέξιν &πΟ τΟ <λάβε» μαρτυρόμενος 'Ιωάννηv 
τΟν Χρυσόστομον. 3) ΠροφανΕς δ τι δεν έγνώριζε καλώς τfιν έλληνικt)ν και 
παρηρμ1lνεuσε τΟν Χρυσόστομον. ·ο Χρυσόστομος σuνιστg την- φοίτησιν εί; 
τών μαρτύρων το:Uς τάφους καί ηlv άπΟ τοϋ Ελαίου των άκοιμήτων αύτώv 
λυχνιc\Jν χρίσιν γλώσσης, λαιμοίί, χειλέων χαl όφftαλμών. Λέγει λοιπGν έπh 
τούτcρ «Jρον εύλογίαν άπΟ τοϋ τάφου, λάβε ελαιον άγιον». 

Ό GaΓucci 4) προτείνει ν' dναγνώσωμεν «εύλογία λαβομέν( ων) το& 
Ά γ ίου Mηva». "Η το ι τραυματισμένων! 'Αλλ&. διατί να λείπn ή κατάληξις 
WN; 'Ίσως δια νa είνε άκρωτηριασμένοι οί λαβωμένοι αύτοi τοϋ 'Αγ. Μηνa. 
<Όη τΟ βο Επρεπε να fιτο βω παρέλκει να τΟ παρατηρ1lσωμεν κατ& η)ν 

' ~~- 'β ' 'β παροιμιαν «εvω καρα ια χανονται, παλnο · αρκες ποϋ πdτε; JJ. 

Ό Monseigneuι· de 'Vaal'J /!χει ίδίαν δρ&οπεδικi]ν μέ{)οδον δια 
τούς «λαβομένους» τούτους. 'Αναγινώσκει «εύλογία λαβομένη τοϋ ~Αγίου
Μηνά» δηλαδi] «παρμένψ άπο τον "Αγιον Μηνaν. 

eH λέξις «εύλογία» ύπΟ η)ν ίδίαν έ'ννοιαν άπαντ~ είς πολλό σκεύη 
έβραϊκών κοιμητηρίων εν Ρώμη 6). 

1
) Catal. of eaι·Jy clιristians Antiquities. σ. 155 άρ. 867. 

2
) Blant, ιιLes Sal'COphages d'Arles-ι σ. 60. 

3
) «'Ομιλ. εlς μάρτ. 'J τ. Β' σ. 669. Εκδ. L\lig·ne καl Rossi, ι:(Roιna Sotterana"' 

t. Ι![ σ. 506. 
4) Storia dell' aΓtc Cristiana t. Vί σ. 53. 
·') ROmisclιe Quart.alsclιrift. 1896 σ. 24. 
6

) 'Ο «R088'~ (Arclι. de l'Orient Lat.» 1884: t. ΙΙ σ. 453 ιιVen·e ι·epΓθsentant 
le Teιnplc de JCruralenι.~) :ιτραγματεύεtαι περi. τοίί πιJΙ'}μένος ύαλίvου κυπέλλου 
έφ' ού εΙκονίζεται ναΌς μέσφ δίιο κιόνων ύπερυψήλωv καl τεσσάρων βα{}μίδων καηi 
τήν είσοδον, καΙ. έν μέσφ τετραγωνικοU περιστυλιοu. Δεξιό. προβάλλουν δίιο οίκίαι 
έκατέρα μετι:'ι: φοιηΗ:οδένδροu. Κάτω 1) έπ-ι:άφωtος λυχνία καΙ. δεξια μf:ν ταύτης κρα. 
τ'i)ρες καl ύδρία, άριστερd δε άλλα άvτικείμενα, πάντα, νομίζει, έκ τrJ)ν Εν τοtς αάγίοις 
τών άγίων~ άποτεθειμένων κειμηλίων. Περί τΟν. ναΟν U.ναγινώσκεται U.ριστερό. μΕν 
ιωίκος εlρ1]νη;)) δεξιό. δΕ «λάβε εϋλογίαν)) εκτός δ8 τοϋ περιτειχίσματος και πέραν 
τών q;~ιν:κοδένδ~ων ~': ·,. τών. σών πά:των.» Ούδεμία άμφιβολία Οτι άριστερα συμ
μετ?ικη, ;τ:ο :π~ε και ... ~η~ης, » Ο Ross1 {}εωρεί τ_ό σκείiο; έβραϊκόν καl Οχι χριστια
ν~κον, ~διοι;ι, υ;ταρχει. η ~πταφωτος λυχνία τήν δΕ Εκφρασιν ι<Πίε καί .ζήσης μετό 
των σων παντων» και «λαβ3 εUλογίαν)) ώ; τυπικό.; έκφράσεις τών φασκαλικών δείπνων 
όποϊος fiτo καt ό μυστικό; τοίί Χριστου, καθ' Ον «έσ{}ιόντων αύτών λαβWν ό 'Ιησοίί 

. "' ' '} ' , ' ' ς 
τον αρτον και ευ .ογηαας .• εδιδου τοίς μα{}ηταίς καl είπε λάβετε φάγετε ... και 
πι'ετε Βξ αVτοϋ πάνοες •.. (λfαt&. Κ'7"' 27 Μαρ..c. Ι~' 22. Λουκ. ΚΒ' 19\ 

Εϊνε βέβαιον δτι ή έvέργεια αύtil toi3 'ΙησοU ήτο τuπικη φασ~·αλικ1) (Bost, 

1 
' 
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Τοϋτο καl αί συμβολικαl παραστάσεις Οσαι έμελετή3ησαν &:νωτέρω, δι

δάσκουν πόσον μεγάλην έπίδρασιν έξ1lσκησαν οί έλληνίζοντες 'Έβραίο'ι της 

'Αλεξανδρείας έπl τοϋ ~ριστιανισμοϋ. Σύμβολα καΙ. τύποι καl Lδέαι καl 

Εθιμα εύχερώς διωχετεύ-θησαν άπΟ τών φαραωνιτών εLς το\Jς χριστιαναUς 

διd τούτων, διόrι οί dλεξανδρείς 'Ιουδαίοι καi χριστιανοl. έγένοντο >ιαl έλ

ληνιστl ώμίλουν καΙ. Sγραφον. 

~a Δρ. Β. 'Αποστολίδης μελετήσας Οσον ούδεiς Ο.λλος τα του αLγυ

πτιακοϋ Ηληνισμοϋ τΟ άπέδειξε και δια τfjς ίστορίας της ΕλληνικΥjς γλώσ

σης παρα. τΟν Νείλον. «'Η δοξασία, λέγει, δτι δ χριστιανισμΟς &μα .άναφα

νεlς συνεχωνεύ-θη με τΟν Ηληνισμόν, δστις περιέβαλε αύτΟν με τΟν φι/ισ

σοφικΟν μανδύαν δΕν Εχει την οημασίαν την όποίαν δίδουν είς αύτijν οί 

dκρον έλληνίζοντες. 'Όσα κοινα Εχει ό έλληνισμΟς με τΟν χριστιανισμΟν δΕν 

τd Ελαβεν dπό τοUς άτ~ικιστdς οϋrε dπό τοUς f:λληνιστdς τών ρωμαϊκών 

χρόνων, άλλ' δ.πο τοuς ~ν Άλεξανδρείι;ι έλληνόφωνας 'Εβραίους. Κλήμης 

καl 'Ωριγένης -t1σαν μα&ηταl τοϋ Φίλωνος». Είς τΟ 'ίδιον συμπέρασμα Ύ]γα~ 

γεν ήμάς καl 1l μελέη1 τών συμβόλων τών πρώrων χριστιανών. 

Γ. ΑΡΒΑΝ!ΤΑΚΗΣ 

aDict de la Ri])lc~ έν λ. 11accrne. festin, C&ne, conpc ). 'Αλλ' αUτό και η λυχνία 

δΕν άρκοί:iν να χαρακι:ηρίσουν τό σκεϋος Εβρα"ίκόν. Εί:νε γνωστόν πόσον έκοπίασε.; ό 

JI. Κωνσταντi:νος, διιl ν' άποσπάσυ τοUς έ"ξ 'Εβραίων χριστιανοίις Ο:πΟ τΟ τυπικόν τής 

:-::υvαγωγης 1G. Arvanitalι:1:, «La refω·mc GrΘgol'iennc. Reponse au Pati·iω·clΊe 
Copte (~atlιo1iqι1e» Le CaiΓe 1906 6ν-6α καΙ. ή Επιστολή τοίi Κωνσταντίνου). <Q 'ίδιος 
Ilossi άπορε ι τί σημαίνει ή έπιγραφη «οϊκος εi:ρήνης. 11 Ήδύνατο νά έν-&υμη-611 τοl!ς 

λόγους τοϋ ΧριστοU κατιl τόν 1\-iυστικΟν έκείνον Δείπνον <(ο.ίρt)νην άφίημ~ ύμ"ίν, ε{ρ{ι

νην τ-ήν έμήν δίδωμι ύμϊν» (ΊωC:ιν. ΙΔ' 27). 
Κα{}' ήμ(iς τό περίφημον σύνι:ριμμα του κυπέλλου ijτ;o χρισι:ιανικόν, fχρησίμευ

σεν είς τός άγάπας τ6Jν έν Ρώμυ έξ "Η:βραίων χριστιανών. Εlνε σuμβολικΥι είκΟΟν τοϋ 

Θ' κεφ. της :ιτρΟς 'Εβραίους έπιστολfις τοU Παύλου, δστις συνισtQ. τd:ς U.γάπας (Α' 

Κορ.ν11. lA' 18-34, !Δ' 1-12). 
β) Έν Α!.γίνu άγεκαλύφ{}η μωσσ."ίκΟν Συναγωγης d.ναγράφον (<εUλογία πdσιν» 

(0. Ι. G. 1\ο 9894) δμοια έπιτύμβια άνεγνώσftησαν έν Φοινίκη (Reηατι, «Exploι·~ 

dc Pl1acnicicoo σ. 186,856) καΙ. Ράψu ( Gartωci, DisR. aι·ch di νario aΓguιnento~' 
ΙΙ σ. 185.-Sckιlτer, ιDie. Geιneindcνei"fassung de1· Jndω1 in Ronι» έπιγρ, 45. 

γ) ΠαρrJ tijV 'Εμμαο-Uς ό.νεγνώσδη έπi. τάφου (•πάντες εύλογi)ίίοι)) (οι. Ganneatι. 

~Rev. •)1·it.)) Ι 1885 σ. 142. 
δ) Ό LetroτιJZe άνέγνωσε δUο έπιγραφιiς έβραΥκιiς τfj; Αίγύπωυ είς άς 6.παντQ. 

~εtιλόγει Θεόν*, ••Θεοί:i εUλοyίω (Hev. de Philol. Ι 1845 σ. 304.--C. Τ. G. 48380). 
ε) Ό Βιιαη1ιοτοtti άνέγνωσεν έπl ύαλίνου έβρα"ίκοίί σκεύους: ""· ci llibas cunι 

eulogia cοιψaι· ... » (Vetri anticlιi π[ν. If 2.-Gaτιιcci, ((Aι·te christ.u πίν. V.3. 
ς) '}!;π1 παπυροδόχης μεταξU δύο έπταφώtων λυχνιών αναγλύφου είς έβρα'ίκΟv 

τά.φον ιιεUλογία" (ΜουσεΤον Νεαπόλεως). 
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ΑΝΩΝΥΜΟΥ 

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΊΌΥ ΤΗΡΩΝΟΣ 

Είσαγωγικα! παιzατηιzήσeις 

rH άγιο λογία ώ; έπιστ1)μη Ετυχε κατα ~ας τελευταίας δεκαετηρίδας 
μεγάλης προσοχijς ~ν τn Έσπερί~. 'Εκτο; δηλαδη τi'jς συνεχίσεως τοϋ με· 
γάλου Εργου τών Βολλανδιστών καl τf]ς άπΟ τοίi 1882 Ενισχύσεως αtτοϋ 
δια τοϋ καitαρώς &γιολογικοϋ περιοδικού Analecta Bollandiana, ύπi]ρ
ξαν καl Εξέχοντες φιλόλογοι, ίστορικοl καl θεολόγοι, ώς οί Ruinω~t, 
Kι·uιnbacheι·, Ehι·I1aΓd, Ο. von Gebhanlt, Usener, Gelzeι·, Κ. Holl, 

I"ucius, An1·ich, Giinter, Aufl1auseΓ, Dras]{e, \Vnlf, J<'Γancl1i cle 
Cavalie1·i, Vasilievs]{ij καi ο! ήμέτεροι Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Γε
δεών, Λάμπρος καl 'Ιωάννου, οϊτινες δι& διαφόρων Εκδόσεων η πραγμα
τειών κατέδειξαν τι) ν d:ξίαν καl την άνάγκην τfiς έκ~όσεως τών άγιολογικών 

κειμένων. Αί Εκδόσεις λ. χ. τών κειμένων τοϋ άy. Γεωργίου fiπO Kι·uω
bacl1eι·- Ε!η·Ι1aι·d καl AufhanseΓ, tοϋ βίου 'Ιωάννου rou 'Ελεήμονος 
ύπΟ Gelzer, Θεοδοσίου καl Κυρίλλου UπΟ U sener, τα έν τοίς 'Λ ναλέκτοις 
Ίεροσολυμιτικi'jς Βιβλιο8ήκης ~κδο8έντα διάφορα κείμενα f:πο Παπαδο
πούλου- Κεραμέως, τΟ δίτομον Εργnν τοϋ Anι·icl1 περi τοϋ &γ. ΝικοΜ 
λάου, ώς καi διάφοροι Ciλλαι πραγματείαι περi &γιολογίας (λ. χ. ή δημο
σiευσις τοϋ παρ'- Ολας τός &Vακριβείας περιφ1]μου Εργου τών Lucius
Anι·icll, Die Α nfiinge des Heiligenlωltns, /!τι δε τών πράγματι κλασσι
κών i!ργων τοϋ βολλανδιοτοϋ Η. De!el1aye, Les Iegendes 11agiogι·a
ρhiqnes, Les oι·ig·ines dn cnlte des IL1aι·tyres, Les ρassions des 

ιnarty1·es καi τοϋ περιοδικοϋ Hagiogι·aρ11iscllθl' JalH·esbeι·icht, 1900-
1906), i!δωκαν μεγίστην ό\δησιν είς τι\ς &γιολογικιlς έρεύνας, 'Ο μέγας 
πλοϋτος τών κειμένων τού_rο)ν {)-α καταδειχ6-fi ίδίως τότε; Οταν αί τυπο
γραφικαi συνitijκαι έπιτρέψrυν είς τον διάσημον κα8ηγητljν Α. E!n·l1a1'd 

νd έκδώσn τΟ πολύτομον κα1 πολύτιμον Εργον αδτοϋ, δηλαδfι τΟν ύπ' αίιτοίι 
προαγγελλόμενον συστηματικΟν κατάλογον τών άyιολογικών κειμένων, τΟν 
βασιζόμενον κατό μέγα μέρος είς τας πολυετείς και πολυπόνους έν ταίς 
διαφόροις βιβλιοitήκαις τijς τε Δύσεως καi Άνατολijς ~ρεύνας αuτοu. 

Και είναι μ8ν &λη8-ές, &ς ποΗ.άκLς έλέχftη, Οτι ό περl τα κλασΜ 

I 
I 
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σιχα κείμενα άσχολούμενος μετά τινος δισταyμοϋ προσβλέπει εϊς τοιούτου 

ε'ίδους Εκδόσεις, &λλcΧ δεν άλη3εύει δλιγώτερον Οτι εκαστον είδος τοϋ- λό

γου πρέπει να μελεταται και αύτΟ καft' έαυτό. ~Ό&εν, Οστις Ετυχε να έμ

βαftύνn είς τα κείμενα ταϋτα ω; ίστορικός η {}εολόγος ii γλωσσολόγος η 

λεξικογράφος η λαογράφο; {}ά &ντελήφ3η πόσα ώφελήματα δύναται να 

<iρυσ8ίj ης ~κ της έμβρι8οϋς μελέτης αύτΔν. 

τα κείμενα ταίiτα διαφωτίζουν ήμCiς κυρίως μεν περι τοϋ κατα τ&ς 

διαφόρους έποχας δρησκευτικοϋ αίσ&ήματος ι:οίi λαοϋ· &λλd καl αί δι' 

αUτών παρεχόμεναι πληροφορίαι δύνανται να άποβώσι χρησιμώταται είς 

.τΟν ίστορικΟν τΟν έξετάζοντα ταίiτα διά τοϋ όφθαλμοϋ τοϋ κριτικοϋ. Είς 

τijv ίστορίαν καl τljν ~ξέλιξιν τijς γλώσσης ώς καl τi]ν λεξικογραφίαν ~ν 

γένει άποβαίνουσι τά πλείστα τούτων Επίσης &φέλιμα· Οσον δ' &φορ<7 είς 

τfιν λαQγραφίαν παρέχουσι πλείστας Οσας είδήσεις, είς τfιν &νάπτυξιν δΕ 

της χριστιανικfjς είκονογραφίας συνετέλεσαν τα μέγιστα. 'Επίσης Οά άντι

ληφ&ίi δ κριηκος ίσtορικος η φιλόλογο;, ώς καtέδειξεν καl δ Delehaye, 

Οrι ή δημιουργία τfjς λατρείας τοϋ έvΟς 11 τοϋ άλλου dyίσυ δεν συνεπά

γεται άναγκαίως άντικατάστασιν &.ρχαίου τινΟς Θ.::οϋ, άλλ' είναι πλειστάκις 

άπόρροια τσϋ {}ρησκευτικοϋ φρονήματρς καl της :τίστεως τοϋ χριστιανοϋ. 

~ο ταϋτα λοιπόν λαμβάνων δπ' όψιν δΕν {}ι:Χ ξενισ\}fι Οτι προβαίνομεν 

είς τfιν κατωτ{:ρω Εκδοσιv τοϋ συντόμου κειμένου περl τοϋ βίου καl tfiς &να~ 

τροψης τοϋ άyίου Θεοδώρου τοίι Τήρωνσς. Μία τών σ:τοuδαιοτέρων έν τfι 

άγιολογίq; φυσιογνωμιών ό δ.yιος ούτος Sτυχε τοσαύτης λατρείας παρd τφ λαψ, 

<Οστε περl τΟν Sνατοv αίώνα, πρΟς Ενδεικτικωrέραv ϊσως λατρείαν αύτοϋ, 

.έγεννψ!fη παρ& τψ λαψ ή λατρεία καl έrέροu Θεοδώροι', τοίί Στρατηλάτου. 

Είς τΟ σημείον δ" άκριβώς τοίίτο Εγκειται ή dξία τοίί κατωτέρω κει

μένου. Έν τέλει δηλαδf] tοϋ βίου δ άγιο γράφος άναφέρει φιλονικίαν ύπάρ

χουσαν τότε μεταξU « rώv τα Εύχά'ίτα οlκούντων καl των Άμασέωv)) περl 

τών έv Άμασείq. εδρισχομένωv λειψάνων τοϋ άγίου, τα Οποία Qιεξεδίκουv οί 

πρώτοι λέγοντες «roUτo ζώντα αUτΟν διατεταχέναι». Δεν είναι δε διόλου 

&:τίftανον ή φιλονικία αί1τη να ·εδωκεν &φορμfιν είς την γένεσιν τοϋ δευ

τέρου Θεοδώρου, τοϋ έν Εύχαtτοις. Τοϋτο βέβαια παραμένει πιθ-ανότης· μετό 

βεβαιότηrος Ομω-; ftα Υ]δύνατο να άποδείξn έκείνος, Οστις &α είχε την ύπο~ 

μονijν καi ~πιμονήν, ώ; c'lλλοι KΓuιnbacl1θl'- Eln·llal'd δια τον δ.y. Γε

ώργιο ν η Anι·icl1 δια τΟν ff.y. Ν ικόλαον, να Εκδώση τα περl τών άγ. Θεο

δώρων πολυάριitμα κείμενα.') 

1
) Μόνον τΟ περι τών κολλύβων ftαUμα εϋρηται εν 80 χειρογράφοις. Θα ημην 

πρό-6uμος να παραχωρήσω εfς οίονδήποτε, δστις -60: άνελάμβανε τΟ Sργον τοϋτο, τα είς 
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το κατωτέρω έκδιδόμενον σ11ντομον κείμενον σκοπεί άπλώς νά προσ~ 

φέρη μικράν τι να σuμβολ!jν ε!ς την μέλλουσαν ταύτη ν συλλογή ν. 

1. Παράδοσις τοϋ κειμένου 

α) Περιγρο.φη τώγ κωδίκων 

Ώς Εξάγεται Εκ τi'j; Ερι::ύνης τών καταλόγων χειρογράφων καl τών ση

μειώσεων τοϋ κα{}ηγητοϋ Α. Eln~Ilaι~ct παραδίδουν τό κείμενον τέσσαρfς. 

Εν δλφ κώδικες, oL έξης: 

Β 1. Κώδιξ Βαροκκιανiις (Ba!'Dccianιιs) έλλ. 238,. έκ περγαμψ 

νi]ς, είς φύλλον, Χ α ίών. Εκ φύλλων 56 συγκείμενος, κολοβός.-Φύλλ. 6ν πε~ 

ριέχει μέρος τοϋ ημετέρου κειμένου μέχρι τών λέξεων: άλΓ ύπέρ άΟανάτοv 

βασιλέως άγw11ί //. 

Ρ 2. Κώδιξ Παρισινiις έλλην. 499, εlς φύλλον, ΧΙ α!ών. έκ φύλ

λων 349.- τα φύλλ. 284ν -28f>V περιέχουσι ολόκληρον το κείμενον. Δυσ

τυχώς δ φωωγράφος μη &ντιληφ1Jεiς καλώς τfιν παραγγελίαν μου έφω

τογράφησε μόνον τά φύλλα 284ν καl 285ν, οϋτω δΕ τΟ κείμενον τΟ είς. 

το φύλλ. 2851' &ντιστοιχοϋν δεν f]δυνΙ]1Jην να παραβάλω. Φύλλ. 284V πε

ριέχει ηΊν άρχην μέχρι τοϋ «<Ελλάδιός τις ..•. χάρο' έχων iJεοϋ οίκών τε», 

τΟ δΕ 285ν άπΟ τοϋ «tivδrjες εύλαβείς» μέχρι τέλους. 

L 3. Κώδιξ Λεσβιακός, Movfjς Αειμώνος 51, ΧΙΙΙ α!ών. (;). -ΣεΑ. 
340-343 κατ α τον αντιγραφέα Πρόδρομον Ά ναγνώστου, φύλλ. 168 κέξ. 

κατ& τιiς χειρογράφους σημειώσεις τοϋ Α. Elυ·l1aι·d, περιέχουν μέρος τοϋL 

κειμένου, δηλαδη μέχρι τώv λέξεων « ••. δ.νδρείως ένίκηοε τf;ν δ.οέβεια1'>~ 

Μεrά τοϋτο δια τών λέξεων «τΟ δε μαρτύριον άρχεται έ)'τεϋ{}εν» είσάγεταί τις. 

εlς την διιlγησιv τοϋ παλαιοίi μαρτυρίου, τΟ. όποίον σημειωτέον δΕν περιέχει 

την περl τοϋ δράκοντος δL!]γησιν, καταλαμβάνει δε τaς σελ. 343-3541). 
Q 4. Κώδιξ Κουηρινιανiις (Qιιeι-inianιιs, !Jι-escia) έλλην. Α. ΠΙ 3, 

Ικ χάρτου, ε!ς φύλλον, XVI αiών. έκ φύλλων 571 συγκείμενος.-Τό φύλλ. 

243r - 243V περιέχει Ολόκληρον τΟ κείμενον, τΟ Οποίον &ντέγραψα πρΟ

Ετι~ν. Περl τοϋ κώδικος τούτου βλ. 1 τόμ. τfjς Έπετηρίδος ταύτη; σ. 301~ 

β) "'' ' < ' .L ο κειμεt'ΟJι ως πηγη 

Προτοϋ προβώ εί; ηlν Εξέrασιν τfjς σχέσεως τών χειρογράφων πρός_ 

dλληλα, είναι άνάγχη να άναφέρω Οτι καl δ σύντομος καl άφελf]ς of.iroς 

τi1 v διάΟεσίν μου εύρισκόμενα άν1ίγραφα t) φωτ:ογραφίας κειμένων περί του άγίου. 

Θεοδώρου. 
1 ) Πβλ. Il. Staτclc, TlιeoιlOl'OS TeΓon (FΓeising· 1912) σ. 38 κέξ. 

Α. Σιγάλα-' Α ναινύμου, Βίος_ καi._ άνατροφή τοίί άγ. <?εοδό)ρου .τοίί Τήραινος. 22_3 

βίος, ώς τά πλείστα τών άρχαιοτέρωv άγιολογικών κειμένωι•, παρελήφflη 

ύπό τινος Εκχλησιαστιχοϋ ρήτορας και συνεχωvεύ&η είς έτερον Εχτενij λόγον 

έπιγραφόμενον «Βίος πρΟ τοϋ μαρτυρίου .καl 1j έκ παιδδς αναγωγή τε καί 

αVξησις καl {)αύματα έξαίοια τοV άyίου και πανενδόξου μεγαλομάρτυρας 

Θεοδώρου)). Ό ),όγος οΏτος έξεδ68η όπο τοϋ Η. De!el1aye έν Les le
g·endes gι·ecqιιes des saints ωilitaiι-es (Pal'is 1909) σ. 183-201. 
Μετα τΟ π'ροοίμιοv, τΟ όποίον κατέχει τCtς σfλ. 183-185,2, παραλαμβά~ 
ν ει το μεγαλύτερον 'μέρος τοϋ βίου, δηλαδη τα μέχρι τijς ύπο τών ομηλί

κων στρατιωτών πρΟς τΟν Ταξιάρχην κα.τα τοϋ &γίου συκοφαντίας, άλλοι~ 

ούμενον μόνον διά τινων γλωσσικών μεταβολών καl παραλείψεως η πα

ρεμβολijς λέξεών τινων η φράσεων" ή διήγησις περl τοϋ Έλλαδίου δ"ν 

παρελήφδη, άντ' αίιτfiς δΕ γίνεται μνεία τοϋ -θ-ανάτου τοϋ πατρός τόϋ 

άγίου. Κατόπιν &:το σελ. 185,24 μέχρι σ. 191,17 &κολου8εί μετά τι να εlσ
αγωγην η διήγησις τοϋ περl δράκοντος 1Jαύματος, την διήγησιν δε ταύ

την άχολουδεί ή τοϋ μαρτυρίου, Εν ψ παραλαμβάνονται καl πάλιν Ολό

κληροι φράσεις Εκ τοϋ βίου. Toii μαρτυρίου έπεται η γνωστη διήγησις 

περl τ:ης ΕUσεβείας κal μετα ταύτην ή άφήγησις Εννέα -&αυμάτων τοϋ

άγίου, άμφότερα δέματα Ciσχεεα πρΟς τΟ fιμέτεροv κείμενον. 

Προς μεγαλυτέραν κατανόησιν τijς διαφοράς τοϋ ημετέρου κειμένου προς 

τΟ άντιστοιχοϋν αύτψ Εν τψ λόγφ άρκεί νά άναφέρω μόνον τf]ν άρχήν:. 

Βίος Β φ. 6V 

Tov άγίου (μεγαλομάρτυρqς ΓL) 

Θεοδώρου πατfιρ μεv Έρυ{}ρaίος 

(acld. !Jνομα PL) &ν>]ρ &γω'Jός, 

φιλό:ττωχος. Πολυξένη δε μήτηρ έκ 

παρ{}ε)'ίας ω)τψ συναφ&είσα, έξ c5ν 

ό εύγε11f;ς Θεόδωρος τψ πρώτφ τijς 

συναφείας έrει γεγέννηται. 1tjς δε μη~ 

τρΟς έν τfl J.οχείq. Uωιούσης χρηοτι

αJJf;1' (χριστιαγ·7jς BQ), ό πατηρ ούχ 

εύρίσκω1' τιffηνf]ν έοκέψατο τέχνη τΟ 

παιδίον έκθρέψαι. 

Delelι.aye σ. 184,38. 185,ό 

Πατρ(ς ύπijρχε τοϋ άγίου μεγαr 

λομάρτυρος Θεοδώρου αϋrη 1) πρΟς 
Ιjλιο1' &:νίσχω,τα χώρα· εύγενf]ς γdρ 

~αl ούτος τώ1ι &:φ' 1jλί?υ dνατολc7ιJι~ 

Κάl nαr3;ρ μl::ν αύrrjΊ τούνομα Έρύ~ 

{}ριος, Πολυξένη δε . μ1jrηρ, ήοτι11ος 

έν τfj λοχείq. θανούσης, χριοτιανf;ν 

ό :πατ1)ρ ούχ εύρίσκωv rι-8φ'1}ν 1) 

τέχηι rO παιδίοJJ έκΟρέψαι έακέψαrο. 

Κατωτέρω συναντώμεν χαl μεγαλυτέρας παραλλαγάς. 

"Ότι δ βίος είναι πι'(λαιότερος τοϋ λόγου, Οτι δηλαδιl δ άγιογράφος 

1 ) Οίίτω τό χειρόγραφον, συμφώνως τn ημετέρq. παραβολfi· έν τfι έκδόσει τoϋ

Deleha;'e άναγtνcόσ%ομεv τό γραμματικώς δρfiόν τι&ιiνην. 
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eήτωρ έχρησιμοποίησε. τΟν βίον και Οχι άντιttέτως, δΕν ύπάρχει καμμία 

άμφιβόλία. ΈκτΟς τοίί Οτι τΟ κείμενον τοϋ βίου παραδίδεται έν μέρει ύπΟ 

-κωδίκων π;αλαιοτέρων τοϋ κώδικος τοϋ λόγου, Οπερ βέβαια μόνον δεν fl& 

ηρχει πρΟς άπόδειξιν, δΕν περιέχει ο.Οcος οίίεε τΟ &αϋμα τοϋ δράκοντας, οίίτε 

την περl τίjς Εύσεβείας διήγησιν, &μφότερα ε(σαχι'Ιέντα βραδύτερον. Την 

Εί'Jσέβειαν άντικα3ιστώσιν έν τψ βίφ <-Ο.νδρες εύλαβείς» τσUς όποίους &να

-φέρει επίσης ό χρησιμοποιήσας ρήτωρ ώ; συμβοηι'Ιοuς τi'jς Εϋσεβείας κατa 

την άνακομιδην τών λειψάνων τοίi άγίου. 1) 

γ) Σχέσις καl χαρί:ι.κιηρισμδς ιών κωδίκωv 

~Εκ τfjς &νωτέρω συντόμου περιγραφης τών κωδίκων παρατηροίiμεν 

.(}τι οί μΕν PQ παραδίδουν Ολόκληρον τΟ κείμενον, σί δS BL μόνον Εν 
,μέρει (τοϋ Ρ, ώς εϊπομεν, είναι είς τi}ν διά3εσίν μου μόνον τΟ μέρος τΟ 

vπο τών φύλλ. 284ν καl285V παραδοι'Ιέν). Έv τούτοις δεν κωλυόμει'Ια να 

.έξετάσωμεν δι' όλίγων ttlν σχέσιν τών κωδίκων πρΟς άλλήλους. 

Ε(ς το σύντομον τοϋτο κείμενον δεν ι'lu ζηηjσωμεν μεγάλας παραλ

λαγάς· σημειοϋμεν Ομως Οτι ούδεν τών χειρογράφων είναι άντίγραφον τοϋ 

.άλλου, ώς Εμφαίνεται και έκ τών dμέσως καtωtέρω άναφερομένων παραλ

λαγών. Το χειρόγραφον Q ομως πλησιάζει προ το Β περισσότερον η τa 

PL, τών Οποίων οί Εγγράμματοι γραφείς Επιφέρουν γλωσσικάς τινας μεταβο
λάς, ούχl ούσιώδεις λ. χ. Έρυι'Ιραίος BQ Έρυι'Ιραίος το ονομα PL, μα

σι'Ιοϋ BQ μασι'Ιών L μαστών Ρ, συνεχώρησεν BQ συνεχώρησεν δ πατiJQ 

Ρ tι·ansp. L κλπ. Όπως ομως καl aλλοτε ε'ίχομεν παρατηρΊjσει, ') ί!νεκα 

τοϋ έπιπολαίου τοϋ γραφέως τοϋ Q παραλλάσσει τοϋτο Ενίοτε πρΟς τα συμ
φωνούντα BPL· λ. χ. εΊ)ρίσκων BPL εiJρισχεν Q, μιγνiις ΒΡΙ, μη γνοuς 
Q, εγκαωβρέχων BPL εγχαταβρέχ~ιν Q. 'Εκ τών δλίγων τούτων παραλ
λαγών καταφαίνεται Οτι τΟ Β παραδίδει εν γένει τΟ κείμενον πιστότεροv τών 

. dλλων. CΙΕνεκα τούτου Εκεί Εv{}α τΟ κείμενον παραδίδεται καl UπΟ τοίί Β 

·Ελήφθη τοϋτο ώς βάσις, δπου δ6 παραδίδεται μόνον UπΟ τών QL Ελήφ&η 
μετά τινος προσοχijς το Q. 

Όσάκις ενόμιζα δρi!Ον παρέ3εσα είς τον aιJpaι·atus CΓiticus παραλ· 

λαγάς τινας τοϋ κειμένου παρα DelelιaJre, παριστών Εκάστοτε τΟ κείμενον 

τοϋτο διa τοϋ V =Codex Vindobonensis. Εις το περιι'Ιώριον παρα-

1 ) Δυστυχώς τά πλείστα τών μέχρι τοϋδε έκδοfl'έ~·των κειμένων περl τών άγ, 

·Θεοδώρων δεν μοί ήσαν πρόχειρα, ϊνα δuνη-&ώ διά τfις συ\'εξι.τάσεως αUτών νά έξ

--αγάγω γενικώτερα συμπεράσματα. 
2) Des Cln;γsippos νοη Jeι-usale111, Εηlωιnίοη auf den hl. Tlιeodoros Teωn 

<>ελ. 19-21. 
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:πλεύρως τοϋ κειμένου προσέδεσα καl την &ντιστοιχοίiσαν σελίδα της Εκδό

.σεως τοϋ Delehaye. 

2. Κεlμενον 

BQPL Βίος καt άνατροφη του άγίοv μάρτυρος Θεοδώρου. 

Β Τοίί άγίου Θεοδώρου πατηρ μf:ν 'Ερυftραίος, άνηρ &γα-&6ς, φιλόπτω

χος, Πολυξένη δε μ1lτηρ έκ παρ\tενίας αύτψ συναφ&είσα1 Εξ ών ό εύγενης 

<3εόδωρος τψ πρώτφ τijς σuναφείας erει γεγέννηται. Ti'jς δε μητρος εν τίj 

λοχεί~ -θανούσης, χριστιανΥιv ό πατ1lρ ούχ εδρίσκων τι-θήνην έσκέψατο τέχνη 

φ. 6v 
Del. 

185, 2-24 

τΟ παιδίον έκ8ρέψαι. Και δη πυροUς κα3αίρων καl πτίσσων κρι-θάς, dμφω 6 

-τε Εψων άρμοδίως σUν Uδατι, καl μέλιτος μιγνUς τΟ άρκοϋν, εLς άγγείον 

-μετέβαλλεν δελοίίν, ί!χον έκτύπωμα τιτ&ίου, Οπερ τΟ βρέφος άντl μασ-θοϋ 

-συνέχων τψ στόματι, κα8άπερ γάλα, τΟν .χυλΟν ήδέως έφείλχετσ·. 9 

Ε~τα τοϋ χρόνου προϊόντος και τών Οδόντων Εχφυέντων τώ νέω dρ-. . ' 
-tον έκ σεμιδάλεως πεπεμμένον, οΥνφ έγκαταβρέχων λευχψ, κοχλιαρίφ τοϋ· 

τον ό πατηρ διέτρεφεν- Επειτα και δπωρών ταίς άπαλωτέραι.ς καl λαχά- 12 

νων δε τοίς χρηστοτέροις σαρκών δf: οίιδf: &κμάζοντι συνεχώρησεν &πο

·γεύσασ8αι τψ παιδί . 

CΈκτφ τοίνυν Ενιαυτψ Πρόκίιφ τινl χαμαιδιδασχάλφ τΟν νέον συν- 13 
' !{ ' ' "' ; ; ; ' <, ;ωτησι. α ι τρισιν εκεινφ φοιτησαντα χρονοις στρατιωτην ποιείται τοϋ Καί-

σαρος τψ φρουροίίντι την πόλιν Άμάσειαν λεγεώνι σ~Jναρι8μήσας. Τοϋτον 

~ίς &χμην προελ&όντα -θεασάμενος τοίς δπλοις, &μα τοίς συ\'ηλικιώταις 18 

παιδοτριβούμενοv, Έλλάδιός τις, &νfιρ χριστιανος καl εν &ρετίj ζών καl χά- UQL 

. ριν ε χ ων Θεοϋ, οίκών τε έν ύπτίφ πρΟ της πόλεως πεδίφ, Ο Θήρα προ σ~ 

-αγορεύετο, Evftα. καl Ο τών στρατιωτών κατάλογος ή8ροίζετο, μελετών Εν 21 

εtρήνη τΟν πόλεμον καl γνοUς δτι Εχει ψυχην μαρτυρfjσαι Χριστι$ δυνα· 

~Α,·ωι1εν του iπιοελιδίου κοaμ,lματος &ναγινώσκομεν lν Β Μη(,•l) τiρ α\ιτ(0) ΙΖ', ένΡ 

ΛΟ'Γ IIIE, iν L λόγ ΙΕ 1 ιiνατροφ'Ι) add. καΙ. μαρτόριον L δ.γίου add. καl ένδόξοιι 
PL μt::γαλομάρτυρος PL Θεοδώρου add. Τήρω,;ος(εUλ. περ L) QL 2 άγ(οu 
add. καl ένδόξου μεγπλομάρτυρος PL Ερυ\tραίος add. Ονομα PL τοϋνομα V 
άγα'θ'ός καί PL 3 f1 μήτηρ PL 5 •χριστιανijν PL καi V, χριστιαΥi')ς' BQ εϋρι

σκιν Q τιfιήνην corr. τιf)ηνiιν BQP καί V ηf)ηνόν L 'i' μiλι tδidno εlς βρέφη καt 
.παρά τοίς &ρχα/οις 'Έλλησιν Πβλ. Ploss-Renz, Das Kind τόμ. 1 (1911) σ. 459 καi. 

469 μι γ\ ύς BPL μη γωύς Q 8 ύελοϋν om. L τιτftίvυ PL κai V τι flείου BQ 
(μασftών L μαστών Ρ 8-9 μiiς εy{}υμίζει τΟ σημερινδν biberon 11 Παρά Ploss- ~ 

Renz δεν ιiναφέρεται δτι παρά τοίς λαοτς τfις ~Ανατολής δίδουν οlνον είς τά βρέφη· 

τοUναντίον ό πεπεμμένος άρτος είγαι τι σύνη-6ες αύτόftι σ. 459 καί 463 13 δε 2 

BQ γά.ρ PL συνεχώρησεν ό πατ'Ι)ρ Ρ transρ. L 16 φοιτήσαγτι L 17 ΆμασLαν 
BQ· lt>τιϋι'Jεν liρχεται lν Ρ τΟ φtίλλ. 285r του &ποίου, ώς εfποv, δlν εlμαι κάτοχος 

-φωτιγραφίας 20-21 προσαγορε-ύεται L 
lδ 
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μένην, συχνώς έπl βρωμάτων μεταληψει προέτρεπεν- άρμοδίαις δΕ αϋτΟv 

παραινέσεσι τρέφω ν πέπεικεν ούχ ύπfρ δνη roίi, &λλ' UπΕρ dfiανάrου βα

QL 3 σιλέως &γωνίζεσ8αι. 

Q 
φ. 243Υ 

Ώς δΕ πάντων Εκράτει τ&ν Εταίρων δ Θεόδωρος yνώμΌ τε καl ρώμη 

καl τfι περl τΟν Ταξιάρχην εύνοίc;t, τινΕς / τών στρατιωτών βασκαίνοντες. 

6 αuτψ τijς &ρετijς τiρ Ταξιάρχη διαβάλλουσιν, οlα το-uς μεν {}εοuς αuτοu 

βδελυσσόμενον, ξένφ δΕ κατι ίδίαν λατρεύοvτα Θεψ. Κατεξετάσας ούν b 

Del. 
Ταξιάρχης καl γνοiις είναι αύτΟv χqισηανόν, σφόδρα μΕν Ηυπήδη, τψ μά-

9 λιστα φιλείσ&αι ύπ' αύτοϋ, πλείστα δΕ Ομως Ε-vουflέτει τιμάς τε αύτψ καl 

πρσκσπας και χρήματα ίκανd καl ηlν παρα Καίσαρ ι δόξαν Επαγγελλόμενος .. 

ε'ί γε 8ϋσαι τfι τε Pέc;t καl τψ "Αρει προ3ύμως άνάσχοιτο· άνεμίμνησκέ-

12 τε αύτΟν ·καl της προσούσης αύτ(i') νεότητος καl τών κολαστηρίων τΟ φρικω-

191,27 
192, 1-12 

Q 

QP 

δέστατον καl ώς oU χρη τfιν παροϋσαν βιαίως άπολλύναι ζω1Ίv. 

Έπεl δΕ πάνt!l μΕν μη πειftόμενον έώρα, παρρησιαστικώτερον δε-

15 μdλλον άποκρινόμενον και βασιλέα ΧριστΟν Επιγραφόμενον, τότε καl φρου

ρCιν οίκfjσαι καt πληγdς {1πομείναι καl τΟ δη τέλος πυρi διαφ8αρfiναι 

προσέταττεν. 

Καl ούτος μΕν δ γενναίος τοϋ Χριστοϋ στρατιώτης άνδρείως Ενίκησε 

τfιν άσέβειαν, τελειωδεlς Εν 'Αμασείq. τfι πόλει τοϋ tΕλε(νο )πόντου, τα δΕ 

λείψάνα αϋτοϋ περιστείλαντες fiσυχοι Ciνδρες εύλαβείς άπέ&εν·ω Οσίως Εν 

21 μνήματι. Οί δΕ τ& Εύχά'ίτα οίκοϋντες &δελφοι τοίς Επι της ~Αμασέων όμό-· 

φροσιv δzλοϋσι σφοδρότερον, τα λείψανα λαβείν του Οσίου βουλόμενοι,_ 

λέγοντες, τοϋτο ζώντα αϋτΟν διιι.τεταχέναι. 

24 ΈγΟΟ μεν oUv οίον πέρας 8ξει 1l τοιαύτη φιλονικία ούκ Επίσταμαι_ 

Τfι δΕ σfι τελειότητι τιi προκείμενα γέγραφα, Εφ' φ δι~ αϋτης καl τοirς 

λοιποUς χριστιανοiις; Εν τφ δ\•όματι τοϋ κυρίου Ίησοϋ Χριστοϋ στηριχ{Η]ναι. 

Α. ΣlΓΛΛΑΣ 

1 μεταλήψει L 3 μέχρι raV άγωνL φ{}άνει τΟ Β 7 λατρεύοντι L 9 Ομως οιη 
L 14 πάντη μΕν Q πάντα L 16 δ1i om. L t7 προσέταττον Q 19 μετΟ. τήν λέξιν

&σέβειαν προσ{)έτει τΟ L: τΟ δΕ μαρτύριον Ciρχεtαι άπ' έντεϋθεν καi έΠεται, ώς &ιιωτέρω
εΊ.'πομε1', ή διήγησις τοίί μαρτυρίου Μα;ιμιανΟς καl Μαξιμίνος οί βασιλείς 1!) •Ελε
πόντου Ε'χει τΟ χειρdγραφον, γράφω Έλενοπόνωυ συμφώvως πρΟς τΟ κείμενοΥ τoiJ 

παλαιοίί μαρηιρίου Πβλ. Starck σ 39,G. 20 έντεVΟ.ει• &ρχεται τΟ φύλλ. 285u έν Ρ 
τoi"J όποίου εfμαι κάτοχος φωτογραφίας· fισυχοι ένταU{}α καtηγορηματικώς=ήσύχως, δι" δ 

καi τΟ χ/φον Ρ γράφει &νδρες εόλαβεtς, ήσυχίJ 22 ένοχλοiJσι Ρ όσίοu Q άγίου p· 
23 διατεταχθέναι Q 24, έξήει Ρ 27 κυρίου add. ήμών Ρ. 

i 

.. J .. ··•.·.·. ~ 

...
•.. ·.• .. ·.·····.ι·. .. 

1 
I 

ΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΗΓΡΙΑΔΑ 

ΒΥΖΑΝ'ΠΝΑΙ ΜΟΝΑΙ 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΤΑ ΣQZO)JENA MN!lMEIA 

Έν τji 'Επετηρίδι τfjς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών τόμ. Α', 

1924, σελ. 210- 240, έδημοσιεύσαμεν το 1στορικον μέρος τών παρa την 

Δημητριάδα Βυζαντινiiiν μoviiJν Μακρινιτ(σσης καi Προδρόμου Νέας Πέτρας 
καt τών μετοχίων αύτών. Ο!Ηδη, συνεχίζοντες την μελέτην έκείνην, {}(ι 

πραγματευf}ώμεν δια βραχέων περl τών σφζομένων νϋν μνημείων αύτών. 

Α'- Μονi] Μακeιvιτίσσης. 

~Η ι1n0 τών Ι\1αλ1ασσηνών ίδρuθείσα μονη της Θεοτόκου τfjς Όξείας 
'Επισκέψεως, Επονομαζομένης j1:fακρινιτ.{σοης, δΕν σψζεται πλέον. "Έκειτο 
δΕ Εν τfι νϋν κωμοπόλει λfακρινίτσn πρΟς &νατολι:Χς τfϊς νϋν καf.tολικfις έκκλη
σίας τfίς Παναγίας καl εϊς άπόστασιν εκατΟν περίπου μέτρων άπ' uύτfίς, 
Επl πρανοϋς Εδάφους, συνεrcείc;t Ομως πολυομβριών περl τΟ πρώτον flμιου 
τοϋ ΙΗ' αίώνος παρεσύρ-&η, άποκοπέντος τοϋ έδάφους, καt κατεστράφη 
μεταβλη8είσα εLς σωρΟν Ερειπίων. "Ορ&ια εiχον &πομείνει Ολίγα μόνον 
κελλία, τΟ: όποία κατεστράφησαν Επίσης, παρασυQ-8έντος τοU Εδάφους UπΟ 
τών βροχών κcιτα τοUς τελευταίους χρόνους, κα-θ' fιν διαβεβαίωσιν Ελαβον 
παρά τε τοϋ κ. Γεωg. Ρίζου, πρψην προέδρου της κοινότητος Μακι,ιινίτσης 
καi νϋν Επιτρόπου τfις Εκκλησίας, καt ϋ..λλων άξιοπίστων γερόντων 1). 

Μετα τfιν καταστροφην τfjς μονfjς δια τοίi παλαιοϋ UλικοU οί κάωικοι 

1) ΤΟ αUτΟ συνέβη και εν Ζαγορ(J: uUχl πρό πολλών ετών, εν-ftα Εκ τών πολυο~· 
βριών παρεσύρ{}η ό βυζαντ. ναΟς τοίί Σωτήρος, περιγραφεlς ύπΟ του 1\iέziθres (1\!l.c· 
ιnoire suι· le Pέlion et 1' Ossa. Paι·is, 1853, σ. 68). 
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εκησαν τfιν νέαν Εκκλησίαν τijς Παναγίας έπ' Ονόματι της Κοιμησεως 

της Θεοτόκου, δυτικώς της μονfις και είς άΠόστασιν έκατΟν περίπου μέ

τgων, ώς ε'ίπομεν 1). (Etκwv 1) 

Ή οtκοδομij τijς νέας εκκλησίας εγένετο τiρ 1767, ώς βεβαιοί εν

επίγραφος πλaξ ),ευκοu μαρμάρου εντετοιχισμέvη επl τijς μεσημβρινijς πλευ

ράς τοϋ vαοϋ, Εχουσα Εμμετρον έπιγραφf)ν έν νεοέλληνικfi γλώσση. 

Έπl δΕ τών τριών πλευρών τοίi ναοίi είναι έντετοιχισμέναι πλείσται 

Εlκ. 1. Ό νUv ναός -τf]ς Παναγίας έν JΗακρινίτσυ. 2) 

&ρχαίαι πλάκες η το ι: 1 °") Άρχαίαι έλληνικαl έπιγραφαl περιέχουσαι ψη

φίσματα τών Δημητριέων καl Μ αγνήτων· 3) 2ον) Θωράκια βυζαντινα μετ α 

πλουσίου καl ποικίλου γλuπτοϋ διακόσμου, έπι81lματα, Επιστύλια καl μεσο~ 

{)ύρια, ·Ιjτοι χωρίσματα διλόβων παραΜρων, ') καl 3ον) 'Ενεπίγραφοι 

.πλάκες λευκοϋ μαρμάρο-υ με Εμμετρα έJηγράμματα &ναγόμενα είς τΟν 

1
) 'Αναμφιβόλως Χαl ό ·ναΟςτi]ς μονfις {}d έτιμάτο έπ' ό\·όματι τfις Κοιμήσεως 

τfις Θεοτόκου, 
2

1 Τάς φωτογραφίας τ&ν ίιπ' &ρ. 1-8 είκ. μοί παρεχώρησεν ό κ. Γ. Σωτηρίου, 
δν fiερμώς ευχαριστώ. 

3
) Έδημοσιεύi}ησαν τελευταίως ύπΟ Otto Ke~n έν Inscriptiones Graecae, τόμ. 

ΙΧ, μέρος 2ον &ρι-6-. 1101, 1107, 1108, κλπ. πρβλ. καί Α. M6zi6res Mέiιnoirc sur 
Ie Pelion et l' Ossa, Paris 1853 έν τέλει.-Ζωσιμii 'L-σφιγμεν{του, 'Ημερολόγιον «ή 
Φήμηι, 1887, έν Βόλφ, σελ. 101-104. 

') Ούδείς τών γραψάντων περί Πηλίου ποιείται μνείαν τών βυζαντινών μνημείων. 
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ΙΗ' αίώνα κυρίως καl πραγματεuόμενα περi της άνεγέρσεως τοϋ ναοϋ. 

'Επl τfjς άνατολικfις πλευρdς τοϋ ναοϋ καl κ. α τ& τΟ μέσον τών μυάκων 
' βt ,"t '~, είναι έντετοιχισμένα γλυπτα tινα υ_αντινα, ων φωτογραφικα απεικασματα 

εύγεvώς παρεχώρησεν ήμίν ό 

Εφορος τών βυζαντινών &ρ· 

χαιοτήτων κ. Γ. Σωτηρίου έπι · 

σκεψάμενος τΟν ναόν κατ' Ίού · 
νιον τοu 1925. (Εtκ. 2) 

Μεταξv i'iλλων {)ωρακίων 

είναι έντετοιχισμένα καl δύο 

επιστύλια λί&ου βα-θ-υπρασίνου, 

ών τΟ Εν εχει τερατόμορφον 

{Jηρίον ~αμφόστομοv, τετρά

πουν και πτερωτΟν ( γρϋπα ), 

(Είκ. 3) 
Παρ& τΟ άνάγλυφον τοϋ γρυ· 

πΟς (εLκ. 3) &ριστερ& ετναι έντε

τοιχισμένον έτερον {}ωράκιον 

μετ& συμπλεκομένων ταινιών, 

dναγόμενον εLς τΟν ΙΑ' αίώνα. 

Παρ' αUτ& δΕ κατα τΟ μέσον 

της άνατολικijς πλευρUς είναι 

έντετοιχισμένον 8-ωράκιον λευ

κοίί μαρμάρου, πλαισιούμενον 

γύρωδεν καl πληρούμεvον εντος 

Εlκ. 2. Ή &να το λ. πλευρι':t τοU ναDU της 

Παναγίας μετti βυζαντ. γλυπτών. 

ύπΟ γλυπτοϋ διακόσμου καλα&οπλέγματος· κατ& τΟ άνω μέρος τοϋ πλαισίου 

ύπάρχει rι έξijς επιγραφή : 

Ν€ιλοv t-noNAxov 

ITO 

I Ρ ο 
jc 

J1τοι Νε.ίλου μοναχοϋ καl κτήrορος δευτέρου. 

κΑIΚτΗj 
------- I 

I I 
ΙΔεvΙ 

I τε! 
I pι; Ι 

Ό μοναχος οi'iτος Νείλος καi δεύτερος κτήτο:ρ τijς μονijς Μ ε!ναι 

μεταγενέστερος προφανώς τοu Νείλου Μαλ!ασσηνοu, κτήτορος τijς μονfjς 

Προδρόμου. 
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~Επl δε της δυτικfiς πλευράς τοίi ναοϋ είναι έντετοιχισμένα tέσσαρα 

τεμάχια -θωρακίων, ώv εν nλi]ρες. Τούτων τΟ: τρία στενό: είναι Επιπεδό~ 

γλυφα, (Εν αύτών εχει κουφικfιν διακqσμησιv) τΟ δ€ τέταρτον όρflογώνιοv 

φέρει δύο όρ{}ογώvια παράλληλα Εκ ταινιών συνδεομένων κατΟ: τό μέσον 

έκάστης πλευράς δι& κόμβων 

καl πληρουμένων έντός διό: 

δύο {?οδάκων. (ε!κrον 4) 

Είκ. 3. Βυζ. γλυπ:τ&. εν τφ μύ(iΚι τoti \'αΟύ 

τijς Παναγίας. Γρύψ. 

'Εν δ€ τ ψ Επι.σκοπικψ με· 

γάρφ, κειμένφ κατ& τfιν δυ

τικfιν πλευρdν τοϋ προαυλίου 

τοϋ ναοϋ, είς ίκανόν ϋψος, 

είναι Εντετοιχισμένον άνά~ 

γλυφον {)ωράκιον λευκοίi 

μαρμά_ρου, δπερ δι& τό ϋψος 

ο·Uτε να φωτογραφη"3fi οίίτε ίχνογραφικώς ν' άποδο"3:fi πιστώς είναι δυνατό,•. 

'Εν δ€ τψ προαυλίφ τοϋ ναοϋ κείνται κιονόκρανά τινα μετρίου με~ 

γέ8-ους, άνήκοντα "ίσως εΊ.ς 

ύπερψον. 

Έν τΌ (ε!κ. 5) παρ(στανται 

τέσσαρα άν& δύο έπάλληλα 

κιονόκρανα'. Τούτων τ& δύο 

δεξια πιftανΟν ν' &νήκωσιν 

είς τΟν ΙΑ' αΊ.ώνα, τΟ τρίτον 

είναι ΕπιπεδόγλυφονJ &μφό· 

τερα δΕ τα δύο άριστερcΧ κεί

μενα &νάγονται είς, τΟν ΙΓ' 

α ίών α. 

Έπi δε τfjς πύλης τοίi 

ναοϋ κείται μέγα Επισ!ύλιον 

Wς Uπέρ-8υρον, έ:χον τρία κομ

βίαJ έν Εν τφ μέσφ καl δύο 

κατα τα άκρα έκατέρωitεν 

Είκ. 4. Γλυπτά βυζ. έντετοιχισμένα έπl τijς 

δuτ. πλευράς τού ναού. 

αύτοϋ, μεταξV δ' αύτό)ν πλούσιον &λληλέμπλοκον διάκοσμο ν·. 'Επειδfι δ€ δΕν 

εχομεν παράλληλα tf.λλα ομοια rvα χρονολογήσωμεν αύτό, δυσκολευόμε/}α 

ν4 άποφανθώμεν άν είναι βυζαντινΟν η καl μεταγενέστερον. (εΊ.κων 6) 

ΤΟ:: δΕ άνάγλuφα κατα τό άνω μέρος τών &ψίδων τοϋ ναοϋ τfjς 

Παναγίας (εΊ.κ. 2), ώς και τα της άψίδος τοϋ ναοϋ τοϋ cΑγ. 'Ιωάννου τοϋ_ 

.'.'.'!·· 

f 
!l 
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Προδρόμου (εtκ. 7) μετ<'< διακοσμητικών συν{)έσεων, καi τ& εν rij\ tf.νω 
μέρει τfjC' άψίδος τοϋ έν Πορταr;~d κα&εδρικοϋ ναοίi τοϋ ~Α γ. Νικολάου, πα· 

ριστάνοντα dγίους 

καlCί.λλας διακοσμή

σεις, καl τα έπi της 

.&ψίδος τοϋ Εν "Άνω 

Βόλφ ναοίi τών 

Ε!σοδίων τfjς Θεο

tόκου, πάντα ταϋτα . ' 
:ει ναι μεταγενεστερα 

άναγόμενα είς τΟ 

~εύτερον fiμισυ τοϋ 

ΙΗ' ij το πρώτον η. 

μισuτοϋΙΘ' αίώνος. 

"Ομοια δε {)ωρά

κια μετ& μεταγενε-

-στέρων διακοσμή- Ει'κ. 5 Κιονόκρανα βυζ. εν τι"ρ προαυλίφ τού ναού. . , 
-σεων ει ναι εντετοι · 

χισμένα Εν τίi παρ& τΟν ναΌν τοίi Προδρδμο_υ περικαλλεστάτη κρήνη έν 
1\'Ιακρινίτση. ι:είκ. 8) 

Eix. 6. Έπιητύλιον Επl τijς δuτ. flύρας τοU ναοίι. 

ΟΊ κίονες τοϋ ναοϋ της 

&ρχα(ας μονfjς Μακρινι

τίσσης Ετέθησαν Εν τcΡ 

νέφ να<$ τfjς Παναγίας 

χωρίζοντες αύτΟν εΊ.ς τρία 

μέρη, τΟν κυρίως ναόν, 

τΟ δεξιΟν κul &ριστερόν 

κλίτος. Είναι δ€ οί κίονες 

Εξ μονόλιδοι ύπολείiκου 

μαρμάρου. Έπληροφορή

iJημεν δε παρ' &ξιοπ(στων 

γερόντων Οτι o'l. κίονες 

Ελήφθησαν Εκ toίi παλαιοίi 

ναοϋ τfiς 1\iονfίς καl Ott 

,.3λατ.Ίμή-θησαν. τότε _Εκε_ί που παρ~ την Μακρινίτσαν, Οπου _ ύπάρχει λατο~ 
μείον μαρμάρο-υ, γνωστΟν Ετι και νϋν είς τους κατοίκους, Εξ ο-δ Εξήγαγαν οί 

~Ιαλιασσηνοl -τους κίοναζ. 
CH τιμη τfiς Παναγίας Μακρινιτίσσης. Εγενικεύ8η κατα τους Επl 
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τουρκοκρατίας χρόνους κα{}' Ολους τοUς κύκλους τfjς Παναγίας είς Ολον τ& 

διαμέρισμα άπο Μακρινίτσης καi Πορταρ*ιiς μέχρις 'Άνω Βόλου καi τijς 

περιφερείας αύτοϋ. ΟUτως εχομεν έν Μακρινίrση ναΟv τfjς Κοιμήσεως τflς 

Θεοτόχου, έν "Άνω Βόλφ ναΟν τών Είσοδίων τfjς Θεοτόκου, έπl τοίi λό
φου τfiς 'Επισκοπής, παρδ. τGν "Ανω Βόλον, ναΟν τfiς Κοιμt1σεως τfjς Θε

Εlκ, 7. Άνατολική δ.ψlς 'Αγ. ;Ιωά·ηοu 
Προδρόμου μετ&: νεωτέρων γλυπτών. 

οτόκου, έν Μπαχσέδε~, παρα τΟν 

'Άνω Βόλον, ναΟν τfjς Γεννήσεως 

τfjς ΘεΟτό){ου, έπl τοϋ λόφου 

Γορίτσης άνατολικώς τοϋ Βόλου

(τijς πόλεως) ναον τής Ζωοδόχου 

Πηγfjς, καrό τοUς έπl τfjς άκτfις 

τijς δαλάσσης πρόποδας τοϋ λό

φου Γορίτσης ΕντΟς σπηλαίοι:,. 
ναΟν τijς Γεννήσεως rfiς Θεοτό

κου (Παναγία Τρύπα), εξαρτω · 

μένους απαντας έκ τοίί 'Άνω· 

Βόλου. Ή δε νέα πόλις tQϋ Βό

λου στερείται ναοϋ της Παναγίας~ 

τijV ελλει-ψιν ά\ιεπλήρωσαν ot 

Παπικοl Ιδρύσαντες κα],Ον κα{}ο

λικΟνναΟν τfjς Παναγίας Εν Βόλφ. 

Ό δε ναος τοϋ Ά γ. Ίωάν>'οt> 

τοϋ Προδρόμου εν· Μακρινίτση 

(εlκ. 9) κείμενος δυτικώτερον τοϋ 

·ι~αοίί της Παναγίας, είναι κτίσμα

Περικαλ],έστατον τόϋ ΙΗ' αίώνος,. 

ώς καl Ο ναΟς τfjς Παναγίας. "Εχει 

δΕ κατ& τ&ς έξωτερικ&ς πλευρ&ς αύτοϋ, και "ίδίως iπl τfiς άνατολικijς, ίκανc't 
itωράκια έντεrοιχισμένα μετ' άναy/..ύφων διακοσμfjσεων τοϋ ΙΗ' αίώνος~ 
'Ανάγλυφα εχει καl ή παρd τΟν vαΟν κρήνη,-ώ; άνωτέρω είπομεν (είκ. 8). 

'Επίσης έΠl τών Εξωτερικών πλευρών τοϋ ναοϋ τούτου εlναι έντετοι·· 
χισμέναι πολλαl r.λάκες Αευκοϋ μαρμάρου περιέχουσαι Επιγράμματα έv 

&ρχαίq; φράσειJ άναφερόμενα είς τΟν ναόν, Ε:ργα νεωτέρων ποιητών τοϋ ΙΗ" 
αίώνος καί άρχών τοϋ ΙΘ Ό 

Τα Επιγράμματα ταίίτα, ώς καl τd έν τψ ναψ τfjς Παναγίας έν Μα
κρινίτση δέον ν' άντιγραφώσι καl δημοσιευ8ώσιν έν περιοδικψ τι νι 1). 

1
) Τα επιγράμμαΙα ταϋτα τοϋ Ιlροδ-Qόμου φέρο\•ται άνηγεγραμμένα εν χαρτψφ 

κώδικι της έν "'Αλμυρφ Φιλιαρχαίου 'Εταιρείας τfις «"Ο"Ορυος))' περιέχοντι ποικίληΥ 

I 
i 
' 
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Παeεκκλήσια 

Παρ& τΟν ναΟν τfjς ΠαΥαγίας έν Μακρινίτση κείνται τρία παρεκκλΊ1-

σια: α') Το τών Άγiων Πάν

των διασiρζον καλός τοιχογρα

φίας τοϋ Η-Γ αίώνος έν τψ 

τέμπλφ αί,τοίί ή είκι:Ον τfjς Θεο

τόκου φέρει τΟ Επί-θετον : «Ή 

Γοργοεπήκοος»' ή δΕ τοίί Χρι

στοί!: «"0 Ζωοδότης», Εργα τσϋ 

ΙΗ' αlώνος. 'Ά νω{)εv δε τijς 

ίJύρας τοϋ παρεκκλησίου εlναι 

έντετοιχισμέΥη πλΟξ λευκοίί 

μαρμάρου μετa τfjς έξijς έπι

γραφijς κεφαλαίοις γρ..ίμμασιν: 

•t 1743 Ι Ό !ερος ούτος 

ναδς Ι avηγέρ>Jη έκ βάiJρωv Ι 

διd σvνδρομήςκαl δα I πάνης 
Κ(vρiο)υ ΔοαιiJέου Xαrζij». 

Κάτω&ι δΕ τοίί παρεκκληπίου 

τούτου κείται έν τψ αύτiρ οίκο· 

δομ1]ματι (διωρόφφ δνη) Ι!τε-

ρον παρεκκλήσιον τοV •Αγ. Νι

Εlκ. 8. Μαρμαρόκτιστος κρήνη εν Μακρι

νίτση παρά τΟν 'Άγ. Ίω. Πρόδρομον. 

κολάου, 6χον ώσαύτως τοιχογρ~φίας καλιJ.ς καl ΕπιyραφΥJν έφ~ όyρό) (fι~esco) 

επl τijς μεσημβρ. πλευράς παρι'ι. η)ν {)ύραν, τljv έξijς: 

«t Άνιστορίθη ό {}είος ναδς τοϋ εv δ.γίοις πατρδς 1]μών I Λ7ικολάου 
τοV θαυματουργού, διd δαπάνης τοϋ έντι Ι μοτάτου κυρίου ~Ιωάννου τοϋ έκ 

Βοσκοπόλεως, I συνδρομοVντος καl τοϋ κυρίου Παρίοη Καλημέρη. 

« • Επl άρχιερατείας τοϋ {}εοφιλεστάτου έπισκόπου κυρίου κυρίου Θεοκλ1]-

του Α Ψ Ν ς'» ( = 1756). 
t/Υπερflεν δε τιΟν δύο παρεκκλησίων τούτων καl τοϋ ναοϋ τfjς Παναγίας 

κείται τΟ μικρΟν παρεκκλήσιον τfiς άγίας Μαγδαληνης, έν Φ πρlν Εκειτο 

ύλην τοϋ ΙΖ' τοϋ ΙΗ' καl _τών ιiρχών τοϊί ΙΘ' αιωνος 'Εξ αύτοϋ έδημοσιεύσαμέv 
τινα άλλpτε ~ν τφ περιοδικφ α:llρομη6εϊl), έκδιδομένιρ ύπΟ Ζωοιμii 'Εοφιγμεyίτσυ, 

μοΥαχοϋ,. εν Βόλιρ, έως 1', 1898, άριΟ. φύλλ. 125, σελ. 288-290. 
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τΟ άνάγλυφον της Παναγίας, δπερ έδημοσιεύσαμεν πέρυσιν, Εχον τοιχογρα

φ(ας τοϋ 1 790. 

"Εν τινι δΕ παρα τΟν ναΟν τfjς Παναγίας &ρτοποιείφ κείται μη Εντε

τοιχισμένη πλΟξ λευκοϋ μαρμάρου στρογγυλουμένη άνω καl πλαισιουμένη 

γύρω8εν, κοσμοt•μένη δΕ δι& σταυροϋ άναγλύπrου καl Εχουσα έπιγραφfιν 
(ίiψ. πλακος 0,50χπλ. Ο,45χπάχ. Ο, 12): 

-ι-
ΟDτος ύ οίκος ύπά 

ρχει τώ Γεωργίω 

///// οιηι Νιv.ολά 
ου dμουνrζία έ{}ε 

μελιώ{}η Φεβρου: 1 

έτος 17ί3 

'Επίσης Εν έrέρφ να ψ τfjς συνοικίας Κουκοιιράβας έν Μαχρινίτση 

τιμωμένφ επ' όνόμαη της Άγ. Μαγδαληνijς κείται το Κοιμητήριον, ~χον 
ι'Ινω της {iύρας ΕΠl λευκοϋ Ιωρμάρου tl]ν έξης επιγραφήν: 
Icιxr. 177 ΝΓΚ ,Α τ 75 ~Ιουλίου & I Έκτίσ{)οι τΟ παρδν Κοιμηη}ρtοJ' διd συνδρο-

.μ:ijς ! τδιι έν{}άδε εύρισκομένον χριατιαt·δν.! ~ο &ρχιrέκτωJ' αύτής Θεοδώρου 
ΖαπανJ.ώτου» 1), 

'Επιτύμβιος έπιγeαφi] Νείλοu Μαλιασσηνοiί. 

Ό δΕ ναΟς τού άγίου Ά-3-αvασίου περιέχει Lκανα βυζαντινα γλυπτό 

τοϋ ΙΓ' αίώνος~ προερχόμενα Εκ τfjς Μονfjς τfjς Θεοτόκου τfjς ~Οξείας 
'Επισκέψεως, Μακρινιτίσσης. Τούrων Εν προέχει πάντων, &νηκον είς κα

λυπrfjρα λί&ον τάφου τοϋ μοναχού Νείλου Μαλ1ασσηνοϋ, ώς μαρτυρεί ή 

έπ' αϋτοϋ Εμμετρος Επιτύμβιος Επιγραφή, ηv φωτογραφήσας έδημοσίευσεν 

άλλοτε ό έ:φορος τών Εν Θεσσαλίq; άρχαιοτήτων κ. Α. Σ. 'Αρβανιτόπουλλος. 

'Ό λίθος Εχει }tαl πλούσιον -διάχοσμον βυζ.αντινόν. Άναδημοσιfύομεν η]ν 

. Ή) Ί>π.ε<δή το . πρόγραμμα τοu παρόντα, περωδικοu δiν εκεείνεεω πέραν τοϋ 

1500, δΕν δuνάμεfiα νά δημοσιεύσω μεν τά επιγράμματα άμφοτέρων τών 'Εκκλησιών 
Προδρόμο'! καt Παναγίας έν-Μακρινίτ.ση. Τάς άνωτέρω δ' έitιγραφό.ς δημοσιείιομεν ώς 
ύπολείμματα μνημεLων τfις μονής Μακρινιτίσσης. 

ι 
1 

j 

I 
1 
I 

I 
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έπιτύμβιον ταύτην έπιγραφfιν μEtcl τfις ύπΟ τοϋ κ. 'Αρβανιτοπούλλου γεVο. 
μένης συμπληρώσεως, παρατηροϋντες Οτι ό τύπος χαl ένταϋ8α φέρεται 
...lfαλιασσηνός καl ούχl Μελισοφ'ός, τοϋ οίκογενειακοίί δνόματός τών δυνα
στών τfjς Δημητριάδος καl Ιδρυτών τών μονών Μακρινιτ(σσης καl Προδρό · 

μου Νέας Πέtρας. Κείtαι δε ό λ({iος δεξι& της ΙJύρας τοϋ ναοϋ τοϋ &γ. 
'ΑΙJανασ(ου εκ μελανολ(θου (ίiψ. 0,81 t πλ. 0,74 με{!' ώρα(ων διακοσμήσεων 

μήκ. 0,35): 

« • {},)αλά σ σας χαρίτωJι 

. βδελ;]υ[ρ]ος φεϋ επελi!ιbν {}ερίζει· 

. . . ωνα ; [ι] ό δουκόβλαστο11 μοναστώ11 κλέος: 

Μαλιασαηνδν έκ Βρυεννίων έρνος. 

5 JλΤεϊλον μοναχδν τΟν κατηυγεγισμένον 

τΟν εύ{}αλij στέλεχον έν άνακτόροις, 

τΟν χείρα ~ Αβραάμιον κεκοσμημέJ•ον, 

πρηστήριον νοϋ}·, την και:άπτερον φύσοι, 

τΟν ναδv δειμάμενον; τΟν σελασφόροJ', 

1 ο ούρανομήκη και τερπνότατο1', όλον 

ποικιλόχροα κατεσιημμένον όντα. 

"Αλλ', ώ {}εατά,.δρα κα_ί lJ.{}ρει ξέ1ια 

ό τύμβος ούτος, οί'μοι, φεϋ, καl του λέγ [ει ν· 

καί λίθος ούτος, 8; πικρδν πώμα πέλει, 

15 έσωΟεν κε{yfJει τΟν περίκλυ_τον δ.νδρα:) 1
). 

Β' --Μονi] τοiί Άγ. 'Ιωάννου τοiί Πeοδeόμοv Νέας Πέτeας. 

'Η γυναικε(α μονi] τοϋ Προδρόμου, καλουμένη καt Νέας Πέτρας, 

ύJtέρκειται τής Πορταριάς άπέχουσα περl τα 20 λεπτ& τfjς ώρας &π' αύτης. 
Είναι δε τετράγωνον ο'ίκοδόμημα, ώς είναι πάσαι αί άπΟ τών βυζανηνών 
χρόνων σφζόμεναι μοναί, fχον Εν τψ κ8ντρφ αUτοϋ τΟν ναόν. (είχι:Ον 9) 

'Η ο'ίκοδομη τών .τοίχων τοϋ τετραγώνου τούτου ο'ίκοδομήματος, εν 

ι) Α. Σ. 'Αρβανιτόπούλ/.οζ, Πρακτικό. Άρχ. 'Εταιρείας τοίi fτους 1910, σελ. 205-
207 μeτα φωτογραφικοU άπεικάσματος της έπιγραφfις.-:-Τfιν δΕέπιτύμβιον πλάκα της 
σuζύγοu τοϋ Νείλου [''Αη•ης] τij;; Άγγεl.ίνας Δούκενας της ΛfαJ.lιασ]σt1'ιjς, rijς διά τοi' 
{}είου κ11 i &yγε?.ικοϋ σχt]_uατος μετο[1'ομασ&είση; Άνι1-ούσηςJ» έδημοσιεύσαμεν έν τφ Bulle· 
tin de Conesl)Olldance HellGnique, τόμ. XLIV, 1920, σελ. 195--196, είκ 8. 
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τψ όποίφ είναι -τα κελλία τών μοναχών καt αL άπο8Υjκαι, είναι Εκ πηλο& 

καl λί3ων, πλljV tflς δυtικijς πλευράς: 1ϊcιc, κατ& νεωτέρους χρόνους &να

καινισ3είσα, Εκτίσ-θη δια λί8ωv καi άσβέστου. ~Εκάστης πλευράς τΟ μfjκο; 

ε!ναι 80 βημάτω''· τα δ' έξωτερικα παρά&uρα ε!ναι μικρα κα\ τοξοειδft 
πρΟς τ& d'νω, οϋτως cΟστε εχαστον κελλίοv φωτίζεrαι ύπΟ δύο παρα\Jύρων~ 

Εlκ. 9. 'Ά;τοψις δυτικfίς πλευράς Μονfίς Προδρόμου 

παρCι. η'ιv Πορταριάν. 

Φαίνεται δΕ Οτι ύπέστη πολλdς &ναχαινίσεις ή μονή, διΟ καl η τοιχοποι'ία 
αύτijς είναι πενιχρά. 

Ό δε άρχικος ναος κατεδαφισ&ε\ς άδηλον ποτε, &νφκοδομή{}η τιj\ 
1876, <~ς δηλοuται έξ έπιγράμμαra, ποιηrικοiί έπ\ πλακος λευκοiί μαρμά
ρου έντετοιχισμένης έπl. τοϋ ναοϋ. ~Ως νεώτερον δΕ κτίσμα δ ναΟς στε
ρείται τοιχογραφιών 1). 

'Εν τψ προαυλίφ της μονί]ς κείνται έρριμμένοι πολλοl. άρχιτεκτονικοi 
λίδοι /ιευκοϋ μαρμάρου μετα βυζαντινών διακοσμήσεων, προερχόμενοι έκ 
τρϋ παλαιοϋ ναοϋ. Έπl δΕ της έξωτερικfjς πλευράς τοϋ νεοδμrlτου τούτου 

ναοiί ένετnιχίσθησαν λί&οι τινΕς άρχιτεκτονικοl έκ τοίί παλαιοϋ ναοϋ μετα 

διακοσμήσεων. 'Αναμφιβόλως δΕ καl o'L παρατηρούμενοι έντετοιχισμένοι 
έπt τών έξωτερικών πλευρών τοϋ ναοϋ τοϋ άγ. Νικολάου έν Πορταρ~Q: 
aροέρχονται έκ τfjς μονijς τοϋ Προδρόμου, δεδομένου δτι τα μονύδρια 
άγ. Νικολάου Παλιρρ~πάτου καl Παναγ[ας Πορταρέας i'Jσαν πενιχρa καl . 
άσημα. 

J) Ό ~- Περικλ. i\•Ιαργαρίτης εμετρησε τάς πλευράς. Ίδέ έφη μ. ι: Θεσσαl.ίαν:~>
Βόλου 7ης Mαtou 1925, άρ. φUλλ. 8364. 
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Ta έπ\ τοu Πηλ[ου μετόχια τfiς μονfjς Προδρόμου Νέας Πέτρας 

'η σαν: α') Το μονύδριον τijς Θεοτόκου τfjς Πορταρέας, β') Το μονύδριον 

τοU άγ. Νικολάου τοϋ Παλιρροπάτου. γ') ΤΟ μονύδριον τών άγίων ~Απο 

στόλων τοϋ Λ1εγαλογένους, καl δ') τΟ μονύδριον τοϋ άγίου Νικολάου τοϋ 

Ξυλοπii. 1) ΤΟ μονύδριον τfίς Πορταρέας, ώς καi τα λοιπCt τρία, προϋπάρ· 

χ ο ντα τής ίδρύσεως τής μονfjς τοϋ Προδρόμου Νέας Πέτρας, ώ; έκ τών 

έγγράφων αποδεικνύεται, rελοVvτα ύπΟ τi]ν ένορίαν τοϋ έπισκόπου Δημη

τριάδος, παρεχωρήδησαν εlς τljv μανljν Προδρόμου Νέας Πέτρας &ς μετό

χια αύτijς. Ώς μονύδριον δε τfiς Θεοτόκου τi'jς Πορταρέας άναγνωρ[ζεται 

ύπΟ πάντων τών περl Θεσσαλίας γραψάντων tO παρεκκλήσιον τής Παν

αγίας κείμενον πλησίον τοίi καδεδρικοϋ ναού τοϋ άγ. Νικολάου τής Πορτα

eιάς, ού δύο ε'Lχόνας Εδημοσιεύσαμεν πέρυσιν. ~) Παρατηροίίμcv δ' Οτι τΟ 

μσνύδριον Παναγίας της Πορταρέας, Εξ ού Ελαβε τΟ Όνομα ή κωμόπολις 

Πορταρ~ά, διέσωσαν o'L Πορταρίται &.νακαινίσαντες τΟν ναΟv αύτοϋ πλου

σίω; καl τα μέγισrα τιμώντες και σήμερον &κόμη την Παναγίαν Πορ

ταρίτισσαν. 

Δυστυχώς οί έπίτροποι τοϋ ναοϋ κατέστρεψαν, ώς άναφέρει ό Ζωσιμά; 

Έσφιγμενίτης κα\ &ς ε'Cδομεν κα\ ήμείς, μέρος τijς τσιχογραφ[ας τfiς έχαύ

-σης καλ&ς παραστάσεις πρΟ τοϋ 1879, &νοίξαντες τρία παράδυρα κατ& τας 

δύο πλευρας τοϋ μήκους τοU ναοϋ. Παραδόξως Ομως κατα την βορειοδυτικήν 

γωνίαν τfiς βαρε[ου πλευρίiς τau νααu i'σω&εν έσώί1η έφ' ύγρiρ (fresco) ή 
επιγραφη τής dνιστορήσεως αUτοϋ, 1iν έδημοσίευσaν Ciλλστε δ Ζωσιμάς_ 

1) Κατ;' 'Απρίλιον τοίι 1924 Εξηρεuνήσαμεν τά δύο πρώτα. 
η 1Υ. Ι, Γιαννοπούλου, Λί παρCι. τι)ν Δημητριάδα Βuζαντιναί μονα(, Εν τfι Έπιτη · 

12ίδι της 'Εfταιρείας τών Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. Λ', 'Αδfιναι 1924, σελ. 231, εlκ. 
4, ό:ποψις τοϋ vαοϋ, καΙ. σελ 232, εtκ. 5, τΟ τέμπλον τοϋ ναοϋ. Ό δε Ζωσιμaς Έσφι
γμενίτης (Προμη{}εύς, περιοδ. Εν Βόλφ Ετος Θ', 1897, φύλλ. 106 σελ, 131) άναφέ
t~ει δτι έν Ιlορταρ1i κείνται δίιο παρεκκλήσια της Παναγίας, Sv μΕν κατΟ: τι)ν όδΟν 
-τήν άγουσαν άπό Πορταρ1iiς εtς Ί'.Ιακρινίτσαν, μη Εχον οϋδεν τΟ διαφέρον, διότι ού~ε 
τοιχογραφίας παρέχει, ούτε ε[κόνας παλαιάς, οϋcε γλυπτόν τι βuζαντινόν, πιiσαι δΕ αt 
-είκόνες τοϋ τέμπλου είναι των dρχών τοϋ ΙΘ'. αίώνος f.ργα ΤΟ δε Ετερον παρεκκλή · 
σιον έπ' Ονόματι της Ιlαναγίας κείται εtς Ολίγων βημάτων άπόστασιν άπΟ τοίί καitε
-δρικοϋ \'αοίί τ.οϋ άχ. Ν ι κο λάου της Πορτ;αρlιiς καΙ. παρά τ-fιν βόρειο ν πλευρΟ:ν αlιτοϊι• 

-έχει τοιχογραφίας του ι ς αίώνος καl τέμπλεον όλόγλυφον καl έπίχρυσον. Ό Ζωσι-

μδ.ς 'Εσφιyμενίτης (Ίiμερολ. (.ή ΦήμψJ Ετος Β', 1887, σελ. 135) λέγει Οτι είς τΟ μο
νύδριον Πω'αγίας Πορταρέας μένει είς μοναχός. Ό αύτός άλλαχοϋ (Προμη{}εύςJ 

-έτ:ος Θ', 1897, σελ. 131, σημ. α'. φύλλ. 100) άναφέρει ~ποϋ δΕ [κειτο (τό μο,,ύδριον 
της Πορταρέας) δΕν γνωρ{ζομεν~. Καί άλλαχοίί (Προμη{}εύς, Ετ. Ι-\'. 1699, σεt •• 
.374 φίιλλ. 136) δημοσιεύει τi}v έπιγραφήν τοϋ παρεκκλησίου, Οπερ -6-εωρεί (1ς τό 
τi'jς Πορταρέας. 
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'Εσφιγμεν(της μικροίς γράμμασι μη τηρήσας οuτε το δρllογραφικόν, οuτε 

τό τέλος τών στίχων 1). 

Ταύτην χρονολογουμένην κατa το 1581, χάριν τijς &κριβείας &ναδη

μοσιεύομεν ΕΗαϋ&α πανομοιοτύπως και Εν μεταγραφfi, ώς την άρχαιοτέ-

Εlκ. 10 Έπιγραφfι Εν τοιχογραφίq. τοίί ναϋδρίοu τiϊς Παναγίας Πορταρέας 

τοίί 1581 έν Πορταρlfl.· 

_ρ αν τών μετa τΙ] ν "Αλωσιν τijς Κ/πόλεως 8πιγροφών ού μόνον τijς Μα

κρινίτσης χα\ Πορταρ<άς, &λλιJ. καt &λλων μερών τοϋ Πηλίου.- (ε!κ. 10) 

Μεταγe αφ η ') 

Άνιστορί{)η 1) ό {)είος καl ίερδς ναΟς οίίτος τijς <Υ:τιερaγίας ΔεσποΔ:ης 

ήμών ί Θ:εοτό)κου κal ΆtιπαρίJέvου Μαρίας διd συt·δρομJjς καl έξόδωv, 

κόπου τε καl μ.ό / χ{}οv 2) παρd: τών είιλαβεοτάτωJι ίερέωι 3) κal εύγενεστάτωγ 

αρχόντων 4J δια μvη 1 μόσvνον bJ των γονέων τους και δικό τους, ον 6J τα 
Ονόματα -ί}σαv οVιοι : I Τίμου ίερέως f(ομνηνοϋ ίερέως, Δ1]μου ίερέως, Διό μου, 
Στέλλου, Γzακουμη, / 111aρί(ας) καl Άρειής, Νικολάου καl Χρυσάφος, 7) των 

κεκοιμημέν J νω1ι, 1'jγουν τών γο1ιέων τους, Κουκούρις, 'Ιω(άννου), Γεωργίου, 

1
) Ζωσιμiiς Έσφιγμενίτης, Ήμερολ. ή Φήμη, Β', 1887 καί Προμη-6είις ΙΑ'. 1899 

οελ. 374. 
~) ΔιορfΙώαεις: 1) Άνιοτορή&η. 2) μόχ&ων. 3 ) ίερέων. 4 ) άρχόντων. ~) μνημόσυνον~ 

c) ό)ν ;) Χ ρυσάφως. 

.. ~.• ... •! . 
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}{ι- j κολάου, Γεωργίου, Ίω(άννου), Λ7άστου, Σταματίου, j Στέφου, Άπο

στ6λοις, Β) Γεωργίου, Δημηrρίου, Τριανια j φίλου, 9) Άποστόλοις, 10) 'Ιωά1ινου~ 

Άλεξiου, Σrαματiου, I Άρ
γυρου, J(ακούρι καl "Αγγέ

λου, ~Ιω(άννου}, Jι.Τικο)./ι.ου, 

'lω(άννου), Ίω(άννου), I 
Ίωάν(νου), Λουκιανijς ·μα· 

Εlκ. 12 Θωράκιον έν τfi 

άψtδι ναοίί Άγ. Νικολάου 

έν Πορταρ1Q.. 
Εlκ. 11 Θωράκιον 8πί. της άνατολ. πλευράς τού 

άγ. Νικολάου 8ν ΠορταριQ.. 

>•αχ ov 11) JJfαγδαλην>ϊς, Μιχαήλ. Ι Κα1 διd χειρος lμov Δανιι)λ μονα

χού, ύπάρχων 12) έν δρι 13) τlς HJ Σουρβ!fiς I και τijς ~Αγίας Τριάδος και 

εκ του κvροϋ Διακόνου ύπάρχοντος I του ποτε Γεωργίου ίερέως, Έν έιει 

,ΖΠΨ ΘΨ, Ί(νδικτιώ)νος Θ', μην1 ΣΜ ( = Σεπrεμβρiου) 15} ΚΘ'. >)μέρα / 

ΣάβΒατον. (Τφ lrει, ζπ{J' =1581. t,·δικrιώνος Δ', Σεπτεμβρiου 29). I 
ΤΟ δΕ μονύδριον του eΑγ. Νικολάου τοϋ Παλιρροπάτου κατείχε την 

&έσιν τοϋ νϋν κα&εδρικοίi ναοϋ τοϋ eΑγίου Νικολάου Εν ΠορταQ~~' &; 
' ' ' π ' • ' ' ' Ί\.Τ ''I 1""'1 ' &.ναφερει και ο ορταριτης ιαtρος και σuγγραφευς l'οι ίΚΟι~οαος .L εωργω-

δης. 1) Μέχρι πότε δε 8σ<(>ζετο δ ναος χα\ τa κελλία τοu μονυδρίοu τούτου 

δΕν εlναι γνωστόν. "Ά ν δ ναΟς κατεδαφισ-&εlς άνηγέρ-θη Εκ βά&ρων είς. 

~) Άποστόλης, liJ Τριανταφύλλου. 10)Ί\ποστόλη::. 11
) 'Λνέγνωμεν: μοναχοV άλλό: 

φαίνεται λά-fl"ος τοίi ζωγράφου ό.ντί: μοναf.1]ς = Λουκιανής μοι•αχης. 12 ) ύπάρχοντος. 

1Η) έν Ορει. Ι4) τής. 1 v) ΣΜ=Σεπτεμβρίου. Κακώς ό Ζωσιμϋ.ς Έσφιγμε- νίτης δγραψε~ 

~.τίχ 1. Θiος. Αύτόfiι Ύπερρyνοιι, Στίχ. 3 μόχ{}ων. Αύι:όθ~: ίερέωι•. Στίχ. 15: μήν. 
'ii έπιγραφη 8χει Εν μηνί CΜ1 ΚΘ'· κτλ. 

1) ΝικοJ .. Γεωρyιάδου, Ί-Ι Θεσσαλία, 8κδοσις α·. 1880~ σελ. 194. πρβλ. καί Ζω

σιμa. ?Εσφιγμενίτου, Ι(Προμηfiεύς~, περιοδ. έν Βόλι:ρ 8τος Θ' 1897, σελ. 132, σημ. α'· 

' 
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παλαιοτέρου; χρόνους, δΕν γνωρίζομεν. co νίίν χαδεδρικΟς ναΟς τοϋ 

""Αγ. Νικολάου άνηγέρ{}η Εκ βάftρων, κατά τινα Επ' αlιτοϋ χρονολογίαν 

τψ 1855 1), 

'Εν τψ ναψ τούτφ καl δη έπl της &νατολικfiς π~.ευράς αlJτοϋ είναι 

ίκανα δωράκια άρχιτεχτονικών Clρftρωv βυζαντιvοϋ ναοϋ έντετοιχισμένα. 

Δεν είναι βέβαιον Ομω~ δτι &νή

:χουσιν είς τΟν βυζαντινΟν vαΟν 

τοϋ Παλιρροπάτου, δν ύποδέτομεν 

<0ς πενιχρΟν και Ciσημον. Παραδε

χόμεllα δε μάλλον οτι τα γλυπτa 

Εlκ. 14 Δύο -&ωράκια 

έν τίj άψίδι "Αγ. Νικολάου 

Εν Πορταρlfi:· 

El'!!. 18 Δύο -6ωράκια έπL τfις άψίδος 

\'αοϋ Ά γ. Ν ι κο λάου έν Πορταρlft· 

ταϋτα μεtηνέχi!ηοαν εκ τijς fiπερκειμένης γυναικείας μονijς τοϋ Προδρόμου 

Νέας Πέτρας, άφισταμένης 20 λεπτα τfjς όJρας, ής δ β'υζαντινΟς ναΟς δΕν 

σcf>ζεται, καδ' α άνωτέρω ε"ίπομεv. 

τα -βωράκια ταίiτα · Εφωτογραφή-σαμεν είς τέσσαρας είκόνας, πλην 

:ενος Εντετοιχισμένου Εν τiρ μέσφ τfjς; κεντρικfις κόγχης, δπερ δια τΟ ϋψος 

tχνογραφήσαμεν 2). 

'Εκ τών φωτογραφηitέντων τΟ μΕν Εν είκ 11. παρίστησιν τετράγωνον 

1 J Ζωσιμδ.ς Έσφιγμενlτης, εν Ήμερολ. α ή Φήμψ), έτ. Β', εν Βόλψ 1877, σελ. 135. 
2 ι "Εν fiωράκιον πλούσιοv κατά τΟν διάκοσμον καl τijν σύνitεσιν εlναι εvτeτοιχι

σμένον επί της μεσημβρινfις έξωτερικi]ς πλευρά; καί ίίπερ'fiεv τοU νάρ{}-ηκος, δπερ έδη. 
:μοσιεύσαμεν πέρυσιν. 

I 
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φέρον έντΟς κύκλον συνδεόμενον δια κόμβων, έντΟς δΕ τοϋ κύκλου ρόδακα. 

ΤΟ δ' έν είκ. 12. παρίσrησιv &εrΟν μονοχέφαλον έν συμπλέyματι μετ' 

Οφεων. 'Εν είκ. 13. παρίστανται δύο &ωρά:ηα, ών τΟ Εν Εχει δύο τεrρά

γωνα συνδεόμενα δια κόμβων, έντΟς δΕ δύο κύκλους περικλείοντας δύο 

άλληλεπένftεtα τετράγωνα διασταυρούμενα .μετα Qσδάκωv. 'Εν ε~κ. 14 πα

ρίστανται δύο θωράκια, ών τΟ Ο.νω Εχει τετράγωνον περικλείον κόμtiον 

συνδεόμενον δια' κόμβων, Εν δΕ ταίς γωνίαις καl Εν τiρ κέντρφ Εχει κύ· 

κλου; μετι:Χ ροδάκων σuνδεομένους -δια κόμβων· τΟ δ' ε'τερον Εχει δύο σταυ

ρους UπΟ άψίδας στηριζομένας Επl κιονίσχου, τελεuτώντας είς άγκυροει

δείς διακοσμtlσεις. ~Επομένως ό ύπΟ τοίi Ν ι κο λάου καl τfjς συζύγου αύτοϋ 

., Α ννης τών Μαλ1ασσηνών ίδρυ8εlς ναΟς της γυΥαικεία; μονfjς τοίi Προδρό
μου κα~α τΟ δεύτερον flμισυ τfjς ΙΓ' έχατονταετηρίδος, f)το Εφάμιλλος 

κατα τΟν πλοϋτον καl τΟ κάλλος τΥjς Εvαντι κειμέvης μovfi.ς τf\ς 'Οξείας 

"Επισκέψεως τfjς Μακρινιτίσσης. 

~1Όνύδριον Λ1εγαλογένους.-Το\Jτο τιμάται έπ' Ονόματι τrjς Παναγίας 

νϋν. Κείται έν τfi περιφερείq; Κατηχωρίου, άπέχον &ραν μίαν καl ήμίσειαν 

Εκ ΠορταρQ&:ς. Ό ναΟς είναι δl)ομικΟς καl Civευ τοιχογραφιών -Εντός. ΤΟ 

τέμπλον του είναι παλαίτατον όλόγλυφον Εκ ξύλου καl έπίχρυσον, προφα

νώς προερχόμενον Εκ τοίi παλαιοίi ναοίi. Στιψι:ίται νϋν ίερομονάχου η μονα

χοϋ. Κατοικεί δ' εν αύτiρ μία Gίκογένεια καλλιεργοϋσα τα κτήματα αUτοϋ. 

ΕLς tO μονύδριον τοίi ~Αγίου f·?ικολά.ου τοV Ξυλοπα, δπερ σφζεται 

Ετι χαl νϋν, δΕν μετέβημεν. ~Απέχει καl τοϋτο τfjς ΠορταρQάς μίαν c'Οραν. 

Ν. Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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Εlκ. 1. ΝΑ. Ciποψις τfις 'Όμορφης Έκκλησιιϊς Αίγίνης. 

Εlκ. 2. ΒΔ. d.ποψις της 'Όμορφης ~Εκκλησιιϊς Αίγίνης. 
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Είκ. 3. Γενικfι άποψις τοϋ εσωτερικοϋ τοϊί ναϋδρίου της Αίγίνης. 

Η ΟΜΟΡΦΗ ΕΚΚΛΗΣΙΆ ΑΙΓΙΝΗΣ 

(Συμβολή είς τi}ν βυζαντινiιν είκοvογραφίαv καi τέχνην). 

Είς άπόστασιν εΊκοσι λεπτών τfjς Cόρας άπΟ τfις πόλεως τfjς νήσου 

Αίγίvης καl παρ& την όδΟν την άγουσαν είς Παλαιοχώραν εδρίσκεται 

κομψΟν παλαιΟν ναUδριον, τιμώμενον νϋν έπ' Ονόματι τών Άγ. Θεοδώ

ρων καl καλούμενον ύπΟ τών κατοίκων τi"jς νήσου "Όμορφη Έκκλησ1ά 1). 

Το ναi!δριον τοίiτο- &πλουν μονόχλιτον {}ολωτον οlκοδόμημα, οπερ 

Εχει έν τούτοις ώραίCις άναλογίας (είκ. 1,2 καl 4)- είναι ίσοδομικ(Ος έκτισμέ
νον διa τετραγώνων πελεκητιον πωρολί{}ων, εΙλημμένων κατa το πλείστον έξ 

άρχαίων κτισμάτων τiϊς νήσου, συνδεομένων δι& κονιάματος συνισταμένου έξ 

&σβέστου καl άμμου είς ελαχίστην ποσότητα. 2) 'Ή {}εμελίωσις αύτοϋ Εχει με .. 

γαλύτερον πάχος, σχηματ(ζεται δ8 οΒτως είδο; έξεχούσης βάσεως, i]τις περι

βάλλει όλόκληρον τΟ κτίσμα· αί μακραl πλευραL άφ~ Ετέρου καl η Άψlς 

κοσμοϋνται Ciνω δι& λοξοτμήτου γείσου, έφ' olS σrηρίζονται αί μεγάλαι 

παλαιαl κέραμοι τής στέγης, 

Μ€ ίδιαιτέραν καλαισ&ησίαν είναι δμοίως έκτισμένη ή πρόσοψις tοϋ 

1
) Δι' όμοίου Ονόμαtος προσαγορεύεtαι, ώς γνωσtόν, καl ή παρα τΟ: Πατήσια 

Ά-fiηνών βυζαντινtΊ 'Εκκλησία τοϊi άγίου Γεωργίου. 

jj) Ot λαξευτοί λί{}οι εχουσι κατd μέσον δρον διαστάσεις: 0,54χ0,23 μ. 
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ναϋδρίου. Δύο μεγάλοι όρ{}ογώνιοι πωρόλι-θοι έν εϊδει πεσσών είναι τοποftε

τημένοι εlς τας γωνίας, έπl τοϋ dριστερι:Χ δ' εδρισχομένου είναι κεχαραγμένη 

ή παρατιδεμένη κατωτέρω έπιγραφή. Είς τΟ μέσον της πλευράς ταύτης 

άνοίγεται ή ftύρα πλαισιουμένη όμοίως δια λαξευτών πωρίνων μονολί\Jων, 

άνωitεν δε αϋτfiς ύπάρχει τΟ σύνηftες είς βυζαντινοiις ναοVς τύμπανον, Εν&α 

fιτο C'iλλοτε έζωγραφημένη ή είκΟΟν τοϋ τιμωμένου άγίου. ΤΟ τύμπανον τοϋτο 
βαίνει έπl λοξοτμήτου γείσου καl περιβάλλεται δι' δδοντωτοϋ έκ πλίνi1ων 

διακόσμου (εiκ. 2). Περl τi)ν κορυφi)ν τοϋ τυμπάνου τijς {}ύρας f1πijρχον 
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Εlκ. 4. Κάτοψις τfις 'Όμορφης Έκκλησιaς Αtγίνης. 

Εντοιχισμένα πινάκια, μεγαλυτέρου δΕ μεγέttους πινάκιον έκόσμει τfιν κορυ

φfιν τοϋ άετώματος τfjς προσόψεως· τd πινάκια ταίiτα Εχουσιν άφαιρε{Ηi, 

μικρΌν δΕ τμrjμα Εκ τοίi μεγάλου πινακίου τοϋ άετι.Οματος διασωftΕν μαρτυ

ρεί την βιαίαν άφαίρεσιν τοίi τοιούτου διακόσμου. την άνατολικfιν τέλος 

πλευρι\ν καταλαμβάνει σχεδον όλόκληρον ή τρίπλευρος εξωτερικ&ς καl 

Ι]μικυλινδρικi) εσωτερικ&ς Άψiς (βλ. ε!κ. 1 καl 4), ε!ς το μέσον τi'jς όποίας 

ανοίγεται δίλοβον παρd{}υρον, σχηματιζόμενον δι' &πλοίi κιονίσκου, Εντοι

χισμένου νίί-ν κατα τΟ πλείστον. 

Έσωτερικ&; το να~δριον ~χει iJολωτi}ν δροφi)ν {βλέπε ε!κ. 7), ή Άγία 

Τράπεζα εiναι εντοιχισμένη κατι\ τήν βάσιν τijς Άψίδος, dριστεριΧ δε &νοί· 

γεται ή κόγχη τijς ΠροiJέσεως (πρβλ. κάτοψιν εν ε!κ. 4). 

"Ο άρχιτεκτονικΟς ούτος τύπnς της μονοκλίτου 3ολωτfjς βασιλικfjς είναι 

έν χρήσει κατα τi)ν κυρίως βυζαντινi]ν εποχi)ν εν παλαιq: ΈλλάδΙ, Μακε

δονίq: καl άλλαχοϋ, ίδίq; έίς μικρd ναiJδρια καl ίδιωτικd παρεκκλήσια, τfίς 

'ίσοδομικfjς δΕ Εκ λαξευμένων :π:ωρολίitων η μαρμάρων κul άνευ δπτοπλίν-

I 

1 
i 

Γ. Α. Σωτηρίου- •Η "'Ομορφη έκκλησιι! Αtγίνης. 245 

θων τοιχοδομίας γίνεται, ώς γνωστόν, χρflσις είς πάσας τιiς περιόδους 

της μεσαιωνικης tΕλλάδος 1). 

Είς τΟ ναiJδριον τοίiτο τflς Αίγίνης εύρίσκονται a'L κάτω3ι έπιγραφαί: 
1} Έπl τοϋ πωρίνοu λίiJου τiϊς ΒΔ. γωνίας (τοϋ ~χοντvς ϋψος 2 

μέτρων, πλάτος 0,50 μ. καl πάχος 0,30 μ.) είναι κεχαραγμένη ή επιγραφl), 

τ '""" 
+41'\Α.Κ'\ι ΝΎCΘΕ: ι ο 1ι ~1'1 c(ηNό!U-JC 
Τ QΙJC\()1'(\q Υ\\ Λ, w ί ΙΡΟC 

J Ν Ε ~ΟΝ 

r-J ι ι ιι" 
'Ύ OIJ 1\ ί fi1 

Εlκ. 5. Κτιτορrκή έπιγραφή τοίi ναϋδρίοu. 

1iτις, Ενεκα της φ3οριiς τοίi πωρολί8ου, Εχει καrαστfj Εξίτηλος εLς πλείστα 

σημεία· έκ τi]ς έπιγραφfiς ταύτης1 ή; πανομοιότυπον δημοσιεύομεν ένταϋθα 
(ε!κ 5), dναγινώσκονται τα έξijς: 

·j· ΑΝΑΚΑΙΝΥCΘ6Ι Ο ΠΑΝC6ΠΤ (ος) NAWC 

ΤΟΥ Α .. (;) .............. C;)WT!POC 

ο)Ν6ΒΟΝ 

.. ΝΙ ...... . 

ΤΟΥ ΑΤΑ ........ . 

~'t/r;,.,.. ιι::>..,rιrι~1.'"10·) i.t.Χ.ι"'ι· ,':ι. γι., \utvv-~.:ιor.ι Γ 

1) Οϋtω τΟν 9ον αtώνα συνανtώμεν ίσοδομικιΊν τοιχοδομίαν εtς ναUδρων τοίί 

Θεολόγου έv Θήβαις καl είς ΝαΌν έν ΣκριποU, τόν lloν εlς ΝαΌν τοϋ <Α γ. Νικολάου 

εlς τα Καμπια {μεtόχων Μονής Όσίου Λουκιi Λεβαδείας}, τΟν 12ον Εν 'Λitι]ναις 

(ναός Γοργοεπηκόοu παρό. την Μιμρόπολιν), εt; Μέρμπακα καi Χώ\•tκα-μόνον κατό. τό 

Ίiμισυ τοό ναοίί-καl άλλαχοϋ· πρβλ, καί Millet, Ecole gΓecque, Paris, 191G, σελ. 
223 κ. έ. Ώς πρΟς τi)ν- ίσοδομικiιν τοιχοδομί.αν μεtαβυζαντινών εκκλησιών βλ. Φανε· 

ρωμένην Σαλαμϊνος, εν 'Ετtεtηρίδι Έτ. βuζ. σπουδών, τόμ. Α' (1924) σελ. 114. Ιlερ 

τοϋ άρχιτεκτονικοίί δε τύπου της μονοκλίτου -6-oλωti'j; βασιλικής πρβλ. μελέτη ν μου 

έν 'Αρχ. •Εφημ.1925 «περι τοίί έν Θήβαις βυζαντινοίί ναοϋ Γρηγορίου τοίi Θεολόγου». 

2) Ή άξιόλογος-κυρίως Ενεκ.α της σαφώ.; διακρινομένης χ~;.~ονολογ~ας- έπιγραφη 

1 
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2) Έπt τοϋ &ριστεροϋ πλαισίου τijς {}ύρας τοϋ ναϋδρίου ~πάρχει το 

+Λ Ε 01\1\ Vv 

D'A Γ(Jv_ 
Μ4 Jιl\cV 
Εlκ. 6. Χάραγμα Λέοντος Σαγομαλa. 

έν εϊκ. 6 παρατιftέμενον χάραγμα, Οπερ άναγινώσκεται: 

t Λέον cδ Σαγουμαλας 

καl 3) ανω8εν τών όλοσώμων παραστάσεων tfiς νοτίας πλευράς είς μίαν 

σειρdν εϋρίσκεtαι-·ή γραπτη Επιγραφη της είκ. ι ή άναγινωσκσμένη: 

c-Α γιε Νικόλαε βο1]fJι τΟν δοϋλόν σου Βαοίληον .τΟν Σαγομαλfiν 

Εlκ. 7 .. Γραπτη .έπιγραφη Βασιλείου τοϋ.Σαγομαλά.. 

'Εκ τών Επιγραφών τούτων συνάγεrαι, Οτι τό ναUδριον τfiς Αίγίνης 

ίδρύι'!η τψ 1282 μ. Χ., συνδέεται δ' 'ίσα'ς μετa τijς yνωστijς &ι'!ηνα"ίκijς ο!

κογΕ\•είας τών Σαγομαλii η Ζvγομαλii '). 

αϋτη τοϊi ναϋδρίου εtναι δύσκολον \'ό. ~uμπληρω&fi. τα γράμματα έχουσιν ίκανώς άλ
λοιωftη έπί τοϋ πο:ιρολίftου, πλήν τfις βαttότερον κεχαραγμένης χρονολογίας, {}d ήδύ
νατο δε μόνον τό ο) ΝθΒΟΝ ••. μετd πιttανότητος ήγεμονεύοντος fι ήγοuμενε:ιJοντος 
ν' άναγνωσ~fι. Άφ' έτέρου τΟ τελευταίον γράμμα τ'ijς χρονολογίας πρέπει ν' άvαγνω

σfifl Π,_κα{}' δσον είς δμοίαν μορφfιν. του σαμπl σuvαντάται, ώς γνωστόν, τΟ Π καί ε;ίς 
χαράγματα του Παρftενώνος και άλλαχοϋ. 

1
) Περί τfις οiκογενείας Ζυγομαλά καί tδίq, τοίί γνωσtσϋ δια τήν άλληλογραφίαν 

του μετό. τοϋ Crusius Πρωτονοταρίου καl Δικαιοφύλακος Θεοδοσίου Ζυγομαλa (1544 
-1-614) βλέπε τελεui'αίαν μονογραφίαν Κ. Δυοβουνιdπου (dνα~ύn. έκ tiΊι; ~Θεολο· 
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Έσωτεeικος διάκοσμος 

"Ό,τι χα6ιστ~ τΟ να-όδριον τοίίτο πολύτιμον &πΟ άρχαιολpγικfiς 

άπόψεως εlναι ό έσωτερικΟς αύτοϋ διάκοσμος δια τοιχογραφιών, α'L πλεϊσται 

τών όitοίων διετηρψ'Ιησαν όπωςδήποτε καλώς μέχρις ήμών, χωρtς να ~πο-

3-
Ι 

< 
q 
z 
~ 

ι:z ΟΛΟLΟΜΟΙ ΑΓIΟΙ 

ΜΎι1ΙΚΟl: ΔΕΙΠΝΟΙ Π ΡΟΔΟΣIΑ ΕΛΚΟΜΕΝΟ[ 

Γ[ΝΝΗLΙΣ 6ΑΊ"ΟΨΟΡΟ!. [([Plrl ΛΑΖΑΡΟΎ 

V'Ι-ΛJ,__,\ΛJ-:>'0'>-< 

3'1.?<0Φ<:IOWVJ.JI"' ?".'>'00'0')! AO'l\1 ?13 70NHd6 ?0ΙΦ\:ΙJ.ΙU3 

HJ.N\'U\fUA 3'1:?\fJ.:IVNV :IΙ:IOVHθV>!OιJV 
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Εlκ. 8. Διάταξις τοιχογραφιών ναϋδρίου Αίγίνης. 
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,_ στώσιν άνακαίνισίν τι να dπΟ της Βποχης της καrασκευi]ς -rων μέχρι σήμερον. 

Αϊ τοιχοyραφίαι αύται ε!ναι &ξιολογώταtα μνημεία βυζαντιvfίς ζωγρα

φικfίς, πορορα{}έντα μέχρι τοuδε καt εκληφ{}έντα &ς μέτρια δείγματα με

ταβυζαντινfiς τέχνης. 

Εlς τaς ε!κονογραφικάς των σκηνaς περιλαμβάνεται ό συνήι'!ης εν με

σαιωνικοίς ναοίς χριστολογικος κύκλος-πλην της Βαπτίσεως καt τijς Πεντη-

γίαςι, Άθfιvαι, 1923, σ. 1-51), εv{}α παρατίitεται καί ή προγενεστέρα περί τfις ίστο
ρικfις οίκογενείας βιβλιογραφία πρβλ. καl Δ. Καμπούρογλου, "Ιστόρία τ&ν Ά6ηναίων, 

Α' 1889, σ. 82- κ. έ., τοϋ αύτοϋ, Μνημεία, r· (1892) σελ. 125 κ. έ. 
Κατd την διδομένην τφ Κρουσίφ ύπό τοϋ Θεοδοσίου πληροφορίαν περl της κα

ταγαιγης της οίκογεvείας Ζυγομαλά {ιπρό τριακοσίων ένιαυτών ( = κατd τdς άρχάς ή 
τό. μέσα δηλc;>νότι τοU ΙΓ' αί.), Οτι Γουtδων τις ντΕ Βlν λεγόμενος, Γάλλος, καi ό μετΟ: 
τοίίτον 'Ιάκωβος ντε λd Ρόκας -ϊiσάν ποτεκύριοι 'Α{}ηνών καΙ. έvωτίζοντο, όη ή νέων 
Ρωμσί.ων ε'iτε Γραικών βασιλεία άσ-&ενείν άρχεται. καί είς 'Άργος μετΦκησαν, τότε 
Μιχαjjλον Σaγoμaλfiv, -θ-ησαυροφύλακα είχον· καί πάν Ο,τι ζυγiρ διεδίδετο fιν έπ · άδείας 
αύτφ· Οfl'εν, ώς οtμαι, καl τΟ Zvγoμal.iJ.ς &νομάσftη, ζυγοστατεϊν ώρισμένος_και τα μέ
τρα τfις άρχης διεu'ftετείνι), Κατωτέρω προστιfiεται, Οτι"ό υtΟς τοϋ Μιχαi}λ 'Ιωάννης 

(ιμετψκησεν είς Ναύπλιονn, Οπου διέμ~ινεν οiiτος, ό υίΟς αύτοϋ Εfιστάfl'ιος καί 
ό υίΟς 'tΟϋ Εύσταitίου 'Ιωάννης, Οστις άrt:O -τοϋ έτους 1551 μετΦκησεν είς Κωνσταντι
νούπολιν μετά τοϋ utoU του Θεοδοσίου (Crusius, Turcograecia, l3κδ. Βασιλείας, 1584, 
σελ, 92 ΠQβ. καί Δvοβοvvιώτηv, έ. ά. σελ. 4. κ. έ.). 'Εκ τών τεσσάρων τέκνων τοϋ 

Θεοδοσίου γνωρίζομεν, Οτι ό 'Ιωάννης Ζυγομαλάς (1593 -1675) εtχεν υίούς: Δέονται 
Εiιστάfl'ιον, Κωνσταντίνον, Άλέξανδρον καί Φωτεινόν, οίtινες καταδιωχ-&έντες ύπΟ τών 

Τούρκων χατέφυγον είς Χίον, Εiίβο~αν καί ιiλλαχοϊi μετ~ της Ούρανίας Παλαιολόγου 
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χοστης, αϊτινε·ς προφανώς παρελείφ&ησαν δι' Ελλειψιν χώρου--η διάταξις 

δΕ αUtών άκολουθεί τΟ δογματικ-Οv η λειτουργικΟν σύστημα. 1) Είς τCtς -τοιχο· 

γραφίας τα·ύτας δύο κυρίως σημεία τονίζονται: ή Σταύρωσις καl ή 'Ανά~ 

ληψις καl ή μΕν πρώτη καταλαμβάνει είς μνημειώδη είκόνα τΟν δυτικΟv 

τοίχΩν Cίνωθεν τflς f}ύρας, ή δΕ δευτέρα άπλοiJται είς Ολόκληρον τijv καμά

ραν άνω{}εν τοϋ Ίεροϋ Βήματος καl πρJ τfjς Άψίδος, Evfiα είκονίζεrαι η 

Πλατυτέρα μεταξi> aρχαγγέλων. Τέσσαρες 'Jεράρχαι κάτωllεν τfjς Πλατυτέ

ρας, δ ΕύαγγελισμΟς καl ή Έτοιμασία είς τΟ μέτωπον τοίί τόξου τ{ις cΑψίδος 

καl δ aγιος Ρωμανος έν τfi κόγχη τijς Προllέσεως συμπληροίίσι την δια
κόσμησιν τοϋ ίεροϋ Βήματος τοϋ ναϋδρίου. 

A'L λοιπαl δέκα τέσσαρες σκηναl εlναι διηρημέναι εlς δύο σειρΟς καl 

Ciρχονται &πΟ τfiς Γεννήσεως τοϋ Χριστοϋ, καταλήγουσι δΕ είς την Άνά
στασιν μέ τινα &ταξ(αν (πρβλ. σχέδιον τijς εtκ. 8). 

τα κάτωδεν του είκονογραφικοϋ κύκλου μέρη πληροϋνται δι" όλοσώ· 

μων παραστάσεων clεραρχώ,•, 'Αγίων καl eΟσίων (~ί- πλείσται τών Οποίων 

ίiχουσιν !]δη &πολεπισllij), ε1κονιζομένων κάτωiJεν τόξων (βΛ. ε1κ. 15). 

cH αύστηρα αϋτη διάταξις καl έπιλογt) τώv σκηνών έκ μόνου τοϋ χρι-" 

σtολογικοϋ κύκλου άνταποκρίνεται πρΟς διάταξιν τfjς κυρίως βυζαντινfiς 

έποχfiς, ούδεμία δΕ λεπτομέρεια αδτών καδι1; καl τα πληροUντα άκόμη τUς 

διαχωρισηκΟ:ς ταινίας κοσμήματα προδίδουσι μεταγενεστέρους χαρακτfjρας. 

Παρδ. την σμικρότητα τοϋ χώρου, αί σκη\•αl εtνε ίκανώς είΊμεγέ-θεις,, 

δΕν Παρατηροϋνται δΕ ένταϋίJα αί έν εϊδει μικρογραφιών σκηναl τfjς μετα
βυζανrινfjς έποχfjς. Άφ' έτέρου fΗεfποvσι συ\η-θέσταται άπΩ τοίi 14ου 

αίώνος καl έξfjς παραστάσεις, ώς ε1ναι η Θεία ΛειτΟυργία καl δ ΜελισμΟς 

(&μνΟς) είς τ1Ίν Άψίδα, τΟ &γ. Μανδήλιον η Κεράμιον fπl τοϋ άνω-Βεν 

τfίς eΑψίδος τόξου- άντl τών Οποίων Εχομεν ένταύ-θα την &ι?χαιοτέραν 

(κατ' εUγενΥ[ &νακοίνωσιν του κ. '1 ω. Ζυγομαλά ες οίκοyεη;ικιϋν ~γγράφων προερχομέ:-.·ην). 
'Εκ τών άνωτέρω συνάγεται 1) δτι τΟ άρχικΟν Ονομα τfις οίκογενείος fjτo Σαrο

μαλάς, ώς β~,έπομεν τΟ τ(ΙιοUτον. καί Εν tαίς Επιγραcrαίς τοί' νάϋδρίου_ τfις Αίγίνης· 2) 

δη ό flεωρούμενος ώς yενάρχης τfις οίκογενείας διέμενεν &ρχικr':'Jς είς 'Άργος (α 'Α ρ~ 
γείοι γ& ρ τΟ άνέκα'δεν ήμείς ~ Τυι-c. σ. 92) καi 3) δτι έκ τών άναγραφομένων Εν τ ψ 

ναϋδρίφ όνομάτων, τό μέν 0\ομα τοϋ Λέοντος ου\-ωτϋ.ται τΟν 17ον αίώ'\'α ώς Ί5νομα 

τοϋ πρωτοκόκου υίοi:ί τοϋ 'Jωr'<noυ ("1593-1676), τΟ δέ Οωμα τοίί Βαοι},είου Σαγο· 

μαλά Ελλείπει Εντελώς Εκ τώ'\' yνωοτών μέχρι τοi,δε γό1 ων τfις ίστορικfις οίκογενείας. 

Κατωτέρω {)ά ϊδωμεν πώς -60: fιδύναηο καi έκ της όρχοιο}.ογικης έρεύ-.·ης τοίί ναϋ
δρίου τη-ς Αίγίνης αί έπιγραφαl νά έρμηνευ-θώσιν. 

1
) Περί τfις διατάξεως τών τοιχογραφιών τοϋ όρ-θοδόξου χριστιανιΎ,οίί ναοϋ πρβλ, 

Γ. Σωτψ~ίο~',. '.fi ψα,•ερωμένη Σαλαμίνος1 ε. &. σε/,,, :123 κ t, 
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παράστασιν τfiς "Ετοιμασίας -11 "Λκρα Ταπείνωσις έν τfi Προθέσει- εlς 

τijν ΙJέσιν τfiς όποίας βλέπομεν τον &γιον Ρωμανόν, ώ; ε1ς ναοi>ς βυζαν

. τινών χρόνων παρατηροϋμεν -καl Ciλλα. 

'Αλλ Ο. καl ή τέχνη τών τοιχογραφιών τούτων είνε όμοίως άρχαιότρο

πος καl έν&υμίζει ώ; πρΟς τΟν τύπον τών προσώπων καl την Ολην τεχνο· 

τροπίαν άνατολικα πρότυπα· μΕ: τΟν άρχαιότροπον ρυ&μΟν συμβαδίζουσι 

καl οί είκονογραφικοl τύποι. 

'Εκ της είκονογραφικfϊς καl τεχνικfiς άναλύσεως έχάστης σκηνfις, llν 

έπιχειροίiμεν κατωτέρω1 {)' άποδειχ-θώσι τα χρονικU. Ορια :κal δ κύκλος 

τέχνης, εLς δν αί άξιολογώταται τωχογραφίαι αi)ται τί:>ϋ νοϋδρίου τfίς 

Αίγίνης άvήκουσιν, η είκοvογραφία τών όποίων ού μόνον διατηρεί ένιαχοϋ 

τύπους Ίiρχαιοτέρους Ολr.ον τών έν ~Ελλάδι σφζομένων τοιχογραφιών τών 

μέχρι τοϋδε γνωστών ( Ύ παπαντή, 'Ανάστασις) άλλ' Εχει να μdς παρου

σιάση είς τU.ς λεπτομερείας κα1 νέα είκονογραφικU. δέματα (είς Γέννησιν, 

Σταύρωσιν). 

Α' Τοιχογeαφ(αι τής Άψίδος 

1. Πλαr;υτέeα. ΕLς τ<) κοίλον της CΑψίδος είκονίζεται, cΟς συν1l8ωςι 

μεταξi> τά\ν δύο Άρχαγγέλων (Μιχαi1λ καl Γαβριijλ) ή Θεοtόκος cος Πλα

τυτέρα· έκατέρωllεν αίιτfjς ι!πάρχει μόνον η επιγραφη ΜΡ ΘΥ (=Μήτηρ 
ΘεοίJ) (βλέπε ε1κ. 8 καl 9). 

Ή Θεοτόκος κάδηται Επl {}ρόνου κρατοϋσα είς την άγκάλην της τΟν 

Χριστόν, Οστις εύλογεί δια της δεξιaς την άριστεράν της χείρα, καr' 

&ρχαίον τρόπον (JVulff, Λάτμος, σελ. 203) 1) στηρίζει έπl τοϋ γόνατος 

τοϋ Χριστοϋ, έν φ :11 δεξιό δf:ν Εχει την άρχαιοτέραν {}έσιν Επl τοϋ 

ι) Σημειοϋμεν, δτι είς την γινομένην ένταϋflα εlκονογραφικijν καί -ι:εχνιtt"Ιlν dνά

λυσιν τών σκηνών αί .παραπομπαί παρεντωενται κατά τΟ πλείστον πρΟς εύκολίαν έν 

τ φ κειμένφ συντετμ.ημένως (όνομα τοϋ συγγραφέως, σύντομος τίτλος τοϋ εργου καί 

σελl;) εlς τδ:ς έξης σχετικας μεϊ.έτας : 1/fillet, εlκονvγρ.= G. Mi!lct, RecliCl'ClleS suι· 

l'iconogt·aplιie de l' EYangile aux XIV ~ΧΥΙ s., PRι·is, 191G.- 1Jfillet, Μυοτρaς, = 
G. l\1illet, Monuιnents bj'zantins de Mistt·a, Paris, 1910.-- Millet, Δαφ1·f,=G. Mil· 
let, Le 111onastCι·e dc Daphni, I)aris, 1899.- W:ιιlff, Χρ_ Τέχ1•η,=Ο \Vulff, Altchι· 
und byzant. Kunst, BeΓlin, 191;}.- TVulff, Κοίμησις,-= Ο. \Vulff, Die Koinιesis 
Kίι·che in Nicaa, Stι·assburg, 1903.-TVulff, Λάτμος,-= Εν 'Vϊegand, Milet, -ι:όμ· 

Γ' 1, Der Latιnos, von Ο \Yulff, Bω·Iin. 1913.- Wulff, Ν. 1/foJ•ή Χίου,-=έν Byz. 
Zeit.schr. τόμ. χχγ (1925) σελ. 115-144, 'Vulff, Die :Mosaϊlren del' Nea Moni 
yon Chios.-Die/ι.Z,=Clι, Diehl, ~fanuel d'ω•t byzantin, PaΓis, 1910 -Dalton,= 
Ο. Dalton, Byzantine aι·t and aι·clιaeolog)r, Oxfoι·d, 1911.- Sclιultz, ΝΟσως Αου

χάς1=R. Schultz ωιd S. Baι·nsleγ, The Monastery of S. Luke of Stiris 1 in Pho· 
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mμου τοϋ πα ιδίου (βλ .. &ψίδα &γ. Σοφίας Θεσσαλονίκης, Όσίου Λουκά 

κ. α.), &λλa προ τοϋ στήιtους αuτοϋ, δπως είς πολλα μνημεία τοϋ 12ου καl 

13ου αίώνος (είς ναον εν MonΓeale, εν Bojana, G1·abaτ, πίν. 7 κ. &λλ.). 
Ή Θεοτόκος εlναι ένδεδυμένη πορφυροϋν μαφόριον, Οπερ πίπτει πέ

ριξ τi'jς κεφαλijς με άφιtόνους πτυχάς, σχηματιζομένων οϋτω τών συνή-

6ων μ8ν άπΟ τοϋ 

1 Qου αϊό)VΟς, γε~ 

νικευ6έντων Ομως 

κατ& τΟν 12ον ίδί~ 

αίώνα άναδιπλου~ 

μένων πτυχώσεων 

(zicl<-zack)· κά· 
τωιtεν τοϋ μα φ ο

ρίου διακρίνεται 

είς ώραίον βαιtυ

κύανον χρώμα ό 

κεκρύφαλος. 

το πρόσωπον 

τijς Θεοτόκου είναι 
Εlκ. 9. Τοιχογραφία Πλατυτέρας. 

ψοειδες με δφιtαλμοuς μεγάλους και βλέμμα γλυκύ, κατ& τα πρότυπα τοϋ 

11 ου α!ώνος, σκιαl δ8 βα8είαι κάτω8εν τi'jς σιαγόνος μέχρι καl <'ίνωιtεν τών 

&Sτων προσδίδουσιν ώραίον σχ:fίμα είς τΟ πρόσωπον. τα χαρακτηριστικα 
διαγράφονται Sντόνως, έν φ όλόκληρον τΟ πρόσωπον 8χει ένα μόνον τόνον 
mχρας. 

cιΟμοια είναι καl τα πρόσωπα τών δύο άρχαyγέλων τών είκονιζο

μένων έκατέρω{}εν τfiς Θεοτόκου· ή κόμη των F.ίναι Πυρόχροuς με τfιν τυ

πικfιν κυματίζουσαν λευκην ταινίαν, είναι δε ένδεδυμέvοι κατακόσμους δαλ

ματικΟς μετ& λώρων καί προσκλίνουσι κατd τΟν άπΟ τοϋ 12ou αίώνος έπι· 

κρατήσαντα τύπον (Λfillet, Δαφν!, σελ. 86). Το i!νδυμα τοϋτο τών &ρχαγγέ

λων i!χει, τοϋ μεν Γαβριijλ κίτρινον χρώμα-κατεστραμμένον σήμερον-τοϋ 

δε Μιχαljλ ροδόχρουν <'ίριστα διατηρούμενον με λευκ«. κεντήματα καl κατά· 

cis, London, 1901.- GrabatΊ Bojana,=A. Grabar, L' egJise de Bojana, Sofίa, 
1924. Αί εξ άλλων fργων παραπομπαί η καί f:κ τών άνωτέρω μέ tδιαιτέρας δμως 
παρατηρήσεις τί-&ενται ώς ύποσημειώσεις. ΕLς η)ν σύγκρισιν τών μνημείων περιλαμ
βάνομεν και τοιχοyραψίας μη δημοσιευ&είσας είσέτι (Πρέσπας, Καστοριaς, μ"Vημείων 
χωρών τijς Παλαιaς 'Ελλάδος κ. ά ), (Qν άντίγραφα η φωτογραφίας, παρασκευασ-&εί· 

σας ύπό του γράφοντος, κατέχει τό Ηυζαντινόν Μουσείον Άitηνών καί Κατάλογος τών 
όποίων έκδοfl-ήσεται προσεχώς. . , 

I 
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κοσμον έκ μαργuριτών λώρον, ούτινος τΟ ιϊκρον κρέμαται άπΟ τών χει· 

ρών. 1) Άξιοσημείωτον είναι Οτι ό λό'Jρος είναι πλατ\Jς καl φέρεται ώς είς 

td μνημεία tοϋ 120U Καl 130U αϊώνος, ώς μία δηλονότι Πλατεία λωρ(ς 

κάτωδεν είδους τινΟς περιλαιμίου1 κατ& τΟ πρότυπον τών συγχρόνων αϋτο
κρατορικών λώρων 2). 

2. Έτοιμ.αα[α (τοϋ ιtρόνου). Έπl τοϋ <'ίνωιtεν τijς Άψίδος τόξου 

είκονίζονται Εν έγκολπίοις: Εν τψ μέσφ μεν η tΕ,;οιμασία, έφ{}αρμένη 

Εiκ. 10. ΊΌιχογραφίαι τοϋ τόξου τijς Άψϊδος 

( Έτοιμασία-Εύαγγελισμός). 

άτυχώς κατ& τΟ πλείστον, έκατέρωδεν δΕ προτομαί δύο άγγέλων δεομένων 

(είκ. 3, 8 καl 10) 3). 

cH cΕτοιμασία ({}ρόνος, σuνή{}ως κοσμούμενος δι& σταυροU, Εφ' ού 
' Ε' 'J ' ~ ' ,. .. ' c ' _α δ' ' ' β λ λ το υαγγε ,ιον και επ α~του περιστερα, εκατερωυεν ε ·τα συ μ ο α πο -

λάκις τοϋ πάιtους - λόγχη καl σπόγγος-), ε!ς fjν προσδίδεται μέχρι τοϋδε 

διάφορος συμβολικlj i!ννοια, όπωςδήποτε επt τijς 'Αποκαλύψεως βασιζο· 

μένη (πρβλ. Wulff, Κο!μ.ηοις, σελ. 211- 222), i!χει ενταϋιtα την τυ-

1) Όμοίως ένδεδυμένοι είναι και οί &ρχάγγελοι του εν Torcello κα6εδρικου 

Ναοϋ (Dalton., είκ. 236), δια τών αUτών δέ χρωματισμών παρίστανται κα~ οί άρχάγ~ 
γελοι του Ναοίί τής; Μπογιάνα τόν 13ον αίώνα· ή διαφορά τών τελευταίων έ:γκειται 

μόνον είς τόν τρόπον, κα{}' δν φέρεται ό λώρος (διασταυρουται δηλ. πρό τοϋ στή· 

{}ους', βλ. Grabar, Bojana, σελ. 37, Πίν. VIJ. Περί τοϋ τρόπου γενικcΟς καθ' δv 

φέρεται ό ],ώρος βλέπε TVulff, Κοίμησις, σελ. 206 κέ. 
2) Βλέπε λώρους Ίω. κοi 'Αλεξίου τών Κομνηνών εLς μικρογραφίαν του Cod. 

Vat. Urbin. gr. 2 τοϋ Ετους 1129, παρα Stor'ιzajolo, Miniature deile oιnilie di 
Giacomo etc., Roma, 1910, σελ: 21 καί Πί·ν. 83, πρβλ. και λώρον 'Ανδρ0νίκοu 
Παλαιολόγου έν μικρογριiφίq. χρυσοβούλλου του Βuζαντ:ινου Μουσείου 'Α ftηνών τοϋ 
έ'τοuς 1293, έν Γ. Σωτηρlου, ΌδηγUς Βυζ. Μουσείου, 192!; πίν. 6 σελ. 84 κ .. έ. 

3
) Τό. σχέδια τών είκ. 9,10,13 καl 16 παρατίfiενται έν τfι μελέτu μόνον διό. \'α 

δώσωσιν ίδέαν τινά τής γενικής διατάξεως τών σκηνών· εκτελεσftέντα έξ άμuδρών 

φωτογραφιών έ'χουσιν ελλιπείς τάς λεπτομερείας· έλπίζομεν είς δ0'6ησομένην εύκσιρίαν 

νά παρουσιάσωμεν καλύ-ι;ερα δείγματα τΟΟν &.ξιολόγων τούτων είκόνων. , 
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πικ1lν της {}έσιν, ην 1lδη άπΩ τοίί 11 ου αίώνος βλέπομεν έν τU βυζαντινΌ 

είκονογραφίq; (Δαφνίι Νίκαια, Ναοl Σικελίας κ. &λλ_). 

Κατδ τΟν 14°V α'ίώνα τΥ]ν {}έσιν τfίς "Ετοιμασίας καταλαμβάνει &ς 

Επl τΟ πλείστον τΟ άyιον Μανδήλιον καl Κεράμων, καίτοι καl τοϋτο Εμ

φανίζεται ηδη άπΟ του ι ι ου αlώνος (τΟ πρώτον είς μωσα'ίκΟν τοϋ Ναοϋ τfjς 

Ά γ. Σοφίας Κιέβσυ). 

3. Εfιαγγελισμός. Έκαrέρωitεν τijς 'Ετοιμασίας ευρισκεrαι 'l παρά

στασις τοϋ Εϋαγγελισμοϋ, τοϋ Γαβριi]λ ε!κονιζομένου &ριστερα τijς Θεοτό

κου κατd τΟν έπικρατέστερον τύπον (είκ. 3,8 καl 10). Έκ τών Επιγραφών 
διακρίνεται &ρισrερa τfjς Θεοτόκου ή ρfjσις: ΗΔΗ Η Δ~ΛΗ ΚΥ. 

'Ο Γαβρι!jλ παρίσταrαι με ζωηριlν προς τα έμπρος κίνησιν, οπως 

άπΟ τοϋ τέλους τοϋ 11 ου η δη αίώνος είκονίζεται είς τfιν βυζαντινηv είκονο

γραφίαν καl Εχει τfιν τυπικην χειρονομίαν τοϋ εύαγγελισμοϋ. Φορεί λεuκΟν 

χιτώνα καl κολπούμενον κόκκινον πολύπτυχον μανδύαν με ώρα(ας Ελαφρ&ς 

πτυχώσεις. 

Ή Παναγία δρ!Ηα με &νάστημα βραχu καl μεγάλην σχετικΟ:ις κεφα

λΥjν έλαφρώ; χλίνουσαν, ίσταται έπl χαμηλού βά{}ρου Εμπροσθεν σκίμπο

δος μετ& προσκεφαλαίου Εχοντος .λευκΟν κεντημένον κάλυμμα. 'Έχει την 

δεξιdν ύψωμένην πλησίον τοίί προσώπου καl μόλις έξέχοuσαν άπΟ τοϋ 

μανδύου, την δε άριστευ&ν κρατοϋσαν τfιν ατqακτον. co τύπος ο-δ τος είναι 
&ρχαίος Κ<~ππαδοκικΟς καί είς εκ τών δύο κυριαρχούντων άπΟ τοϋ 13ou καl 

J4ou α!ώω; καl έξijς ε!ς τ!jν βυζαντινfιν ε!κονογραφίαν (1Vlillet, εlκονογρ. 

σ. 67 κ. [ ). Ε! ναι ένδεδuμένη πορφuροϋν !μάηον, πίπτον μέχρι τών γονά

των, καl' κυανοπράσινον χιτώνα με χρυσοχρόους πτυχώσεις. ΤΟ Ενδυμα Εν 

άντιθέσει πρΟς rO τοϋ άγγέλου είναι ιϊκαμπτον, αί δε πτυχαl βαρείαι καl 

εUθεϊαι, Οπως συνήθως είς τΥ]ν βυζαντινηv ζωγραφι~fιν γίνεται τοϋτο Εξ 
Επιδράσεως τοϋ ρυθμοϋ τώv μωσα'ίκών. 

ΒΌ Τοιχογραφίαι <ijς itολωrής οροφής 

4. 'Ανάληψις <oii Χρισ<οiί. Προ rfις Άψϊδος κα\ ε!ς όλόχληρον το 

ανω8εν τοϋ ίεροϋ βήματος τμfjμα τi'j~ καμ~ρας άπλοϋται, ώς ε~ίπομεν, ή 

σκηνlj τfjς Άναλ1]ψεως (ε!κ. 3). 'Εν αϋtfi παρίσrαται ό Χριστος εντος δό

ξη; φερομένης UπΟ τεσσάρων 'Αγγέλων, Εκατέρωθεν δε είκονίζονται άνd 

~ξ οί ΆπόστΩλοι καl "Άγγελοι. Άριστερd παρα τΟν Cί.γγελον δπάρχει- ή 

έπιγραφή: 
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Οί Άπόσrολοι καl dγγελοι παρίστανrαι κατα τ!jν έξ~ς διάrαξιν: ε!ς 

την άριστεριΧν πλευρdν είκονίζεται "Άγγελο; μΕ την δεξι&ν ύψωμένην καl 

την &ριστερdν κρατοϋσαν σφαίραν· παρεμβάλλεται δένδpην, &χολουftοϋσι 

δΕ τρείς μαftηταl κατ& σειρ&ν κρατοUντες Εύαγγέλια εLς στάσεις δλως flρέ

μους· ε!ς το dκρον &γένειος μορφ1], έφ' ής το &ρχικον γράμμα Φ (=Φίλιπ

πος), Uψώνει τfιν κεφαλi1ν καl τfιν &ριστεραν χείρα, είς δΕ τfιν δεξιόν κρα

τεί ε!λητάριον· dνωitεν αϋτών μαitηri]ς φέρων το γράμμα Η ('Ιωάννης ;) 

Uψώνει ζωηρώς καl τι:!ς δύο χείρας τοίi τελευταίου διακρίνεται μόνον 1] 
κεφαλή. 

Ε!ς τi]ν δεξιaν πλευριlν ε!κονίζεrαι dγγελος δεικνύων δια τijς δrξιiiς 

καl διd της άριστερdς κρατών άνοικτΟν είλητάριον με την έπιγραφf]ν 

OYTOC 

CAPKOC 

EΛEYCETAI Γ'ΑΛΗΝ ΜΕΤΑ 

ΚΑΘΩΝ ΤΡΟΓ'ΟΝ ΘΕΑCΑςΑι 

έ'πονται κατα σειρdν είς μίαν γραμμην πέντε μα-&ηταl είς στάσεις ΊΊρέμους 

καl όμοιομόρφους, Εστραμμένοι Ολοι κατΟ: τα τρία τέταρτα καl-κρατοίiντες οί 

δύο Εϋαγγέλια κ α\ οι λοιποl ε!ληrάρια (βλ. ε!κ. 11 &ριστερa καl ε!κ. 12 δεξιά)· 

μεταξ\J τών μα{)ηrών καΙ &γγέλων είναι 1ζωγραφημένα δύο δένδρα. Χαραχτη

ριστικΟν είναι Οτι λείπει 11 παράστασις της Θεοτόκου είς τΟ μέσον, fltις 

παρίσταται πάντοτε -εϊς δλα άνεξαιρέτως τΟ: μνημεία είς τfιν σΛηνfιν της 

Άναλήψέως &πο τfjς παλαιοχρισrιανικi'jς εποχijς (wς προσωποποίησις τijς 

'Εκκλησίας) μέχρι τijς μεταβuζανηνijς. 

~Η Ολη διάταξις, όφειλομένη βεβαίως καl είς τΟν χώραν (Οταν είκσ~ 

νίζεται ε!ς τροϋλλον οι μαitηταl διαtί{)εvται ε!ς κύκλοΥ' πρβλ. τροϋλλον 

~Αγ. Σοφίας Θεσσαλονίκης, είς ~Αγ. Μάρκον Βενετίας κλπ.), είναι όμοία 

προς την Άνάληψιν rοϋ ναοϋ τijς Παντανάσσης tοϋ Μυστρά, rοϋ Καitολικοϋ 

τfις Movfjς Άστερίου Ύ μηtτοϋ καl ύ.λλ., Ο που ή αUτη παράστασις κατα

λαμβάνει Επίσης την Ciνω-&εν τοϋ tlεροίί Βήματος καμάραν, Οπως καl ή 

ήμετέρα. 1) Όμοιότατον πρΟς την παράστασιν της Παντανάσσης είναι tO 

κεντρικΟν rμημα καl ίδίως ή στάσις τών 'Αγγέλων, οίτινες ϊπτανται με ζωη· 

ρdν κίνησιν, &πΟ δε τών χειρών των αίωρF.ίtαι κολπούμενον μέρος τοϋ 

ένδύμαrος &λλ' εν φ 1κεί οι Άπόσrολοι /!χουν σφοδριlς κινήσεις itάμβους 

καΙ. Εκαστος αUτών διαφορεtικην στάσιν, τdς δΕ κεφαλdς Uψωμένας, Οπως 

1
) "Ομοίως Ολόκληρον καμάραν καταλαμβάνει καi ή Άνάληψις ναών εν Toqale καi 

εν Tchaouch - in, άλλ' έκεί ot 'Από·η:ολοι είναι συνη'fiροισμένοι είς τi}ν μίαν πλευρά ν, 
έν Φ ή έτέρα παριστQ. τό ι< ~Ια{}ητεύσατει) πρβλ. Jeιphaniωι, έν Revue archθol. 1912, 
2ον' εrκ. 2-5. (La date des peintures de Toqale Kilisse Cll Kappadoce). 
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είς δλην την βυζαντινfιν είκονογραφίαν άπΟ τοϋ 9ο~ μέχρι τοϋ-14°υ αίώνος 

καflmς και είς μνημεία μεταγενέστερα (πρβλ. Έρμηνεfαν των Ζωγράφω,· 

τοϋ "Α&ω), το ήμέτερον ί!χει τaς f]ρέμους, μονοτόνους και ομοιομόρφους 

στάσεις των &ρχαίων κοπtικών τοιχογραφιών (πρβλ. Άνάληψιν τοϋ Ba"'it 
έν Diehl, είκ. 22), €νflα επικρατεί τελεfα όμοιομορφfα. 

ΜΕ την αίιστηρότητα τώv στάσεων συμφωνεί καl ή σκληρ& καl βαδεία 

πτύχωσις τών Ενδυμάτων μη στερουμένη είιρύτητος καl ·δυνάμεως, μΕ 

άφΒονίαν zick·zac}{' καίτοι δΕ εl\'αι τα Ενδύματα πολύχρωμα, 8χουσι ταϋτα 

εvα γενικΟν ύπόφαιον τόνον, Οστις δΕν Οφείλεται είς &λλοίωσιν, δι.ότι 

tl διατήρησις ίδίως της σκηνης αίιτης είναι καλή. τα πρόσωπα είναι 

όμοίως βα3ύχρωμα, μΕ τα χαρακτηριστικα 8ντονα, άτuχώς τα πλείστα 

κατεστραμμένα. 

5. Γέννησις τοϋ Χeιστοϋ. 'Επί τοίi ένΟς τών μετd την Άνάληψιν 

τει:ραγώνων είκονίζεται η Γέννησις τοίi Χριστοϋ. ΈντΟς σπηλαίου παρί·· 

σταται η Θεοτόκος "α{}ημένη καΙ {}ηλάζουσα το &είον βρέφος. Πέριξ αiιτijς 

διατίflενται τa συνήflη {}έματα τijς σκηνijς rijς Γεννήσεως χωριζόμενα δια 

πτυχών τοϋ έδάφους !]το ι: κάτω καΙ &ριστερa ή νfψις τοϋ βρέφους βα

σταζομένου επι των γονάτων τijς Σαλώμης, δεξιa .ο 'Ιωσljφ και δύο ποιμέ

νες (γέρων και μεσijλιξ)· <'iνωδεν αϋτων είκονίζονrαι &ριστερα μεν οι τρείς 

μάγοι πεζοί, δεξιά δ8 δ .ποιμfιν δ .παίζων τΟν αύλόν, Ον εύαγγελίζεται είς 

tftlν δοξολογούντων άγγέλων. Έπt τfiς παραστάσεως _ταύτης άναγινώσ~ον

ται αί έξfίς έπιγραφαί: dνω καl έκαcέρω-θεν τών άγγέλων: ΤΟΥ ΧΥ Η 

Γ€ΝΝΗCΙC.-&ριστερά: Η ΜΑΓI ΤΑ ΔΟΡΑ- <'iνωflεν τοϋ 'Ιωσήφ: 

Η Ο C I φ -καΙ παρa τijν κορυφi}ν τοϋ ορους Η Π I Μ € Ν € C. ( είκ. 11 ). 

Ή τοιχογραφfα αUτη τijς "Ομορφης 'Εκκλησιάς Αίγίνης είναι σπου

δαιοτάτη &πΩ είκονογραφικfίς άπόψεω;, διότι δΕν παρουσιάζει είς ήμάς την 

Θεοτόκον είς μίαν τών συνηitων στάσεων, δ.; λαμβάνει Εν τfi σκηνfί ταύτη, 

&λλa ίJηλάζουσαv, είς στάσιν δηλαδiι μοναδικijν μεταξu των σcρζομένων 

βυζαντινών η μεταγενεστέρων σκηyών τfις Γεννήσεως. cH Θεοτόκος κά6η · 

τα ι εύ{}υτενi)ς χωρlς να κλίνη τfιν κεφαλήν, κατd τΟ πρότυπον τijς κοπτικης 

&ηλαζούσης Θεοτόκου rijς Μονijς Άγ. 'Ιερεμίου έν SaqqaΓa τijς Αίγύπτου, 

προσφέρουσα τΟν άριστερΟν μαστΟν είς τΟ βρέφος είς τfιν ήμετέραν τοιχο

γραφίαν διαφέρει μόνον δ Χριστός, Οσrις εlναι περιτετυλιyμένος κα{}~ 

ον τρόπον πάντοτε παριστ~ το βρέφος ή βuζαντινij είκονογραφία καl δεν 

~χει τdς χείρας έλευ{}έραG διd νd κρατfί τΟν μαΙJτΟν κατα τΟ πρότυπον τών 
κοπτικιί)ν (Saqqara, Bawit)· τΟ itέμα τουτσ Εσχεν, ώς γνωστόν,- ίκανi)ν 

J 
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διάδοσιν είς την βυζανtινην tέχνην τfiς νοτίου 'Ιταλίας καtd τόν 12ον αίώνα 
και γενικώς βραδύτερον είς τljν Δύσιν (Millet. εlκοvογρ., σελ. 628). 

Εlκ. 11- Τοιχογραφίαι καμάρας (Ι'έννησι~ καί Μuστ. Δεί:rτνος-άρισtερά 
τμi]μα Άναλήψεω;, καi δεξιό: τμήματα Βα'ίοφόροu καt Προδοσία~). 

Όσον &φορg τaς λοιπaς σκηνaς παρατηροϋμεν ο τι ο! τρείς ποιμένες
δύο Οριtιοι καl δ αύλητi)ς κα&ήμενος χωριστα κατd κρόταφον και στρέφων 
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πρΟς τΟν ?iγγελον, παίζων δΕ μικρΟν αύλΟν καl φορών π'ίλον καl-Εμβάδας-
είναι κα8-αρ0ς καππαδοκιχΟς τύπος εμφανιζόμενος άπΟ τοϋ ιοσυ αίώvος 
{il1illet, εlκον. σ.114). 'Η Ηέσι; πάλιν τοϋ λουτροϋ καi τοϋ 'Ιωσljφ είναι 
άν~ΗJετος είς τός άρχαίας καππαδοκικάς ό 'Ιωσfιφ δηλ. παρίσταται άριστερ& 
;ιαl τΟ λουτρΟν είχονίζεται δεξιά· τοιαύτην δΕ -θέσιν έ:χει και ή ά8ωvική, σλα .. 
βικη καl ίταλικη είχονογραφία τοϋ 1 ;Jou -14ου αLώνος, έν φ τούναντίον ή 
βuζαντινη (Δαφνi--Καχριε) Κχει rι'tς iJέσεις τijς ήμεrέρας. Το βρέφος εΙκονί
ζεται είς τα γόνατα τfiς Σαλώμης καl ούχl έντΟς τοϋ λουτροϋ· ή δέσις: αϋτη 
εί~αι νεωτέρα άπαντωμέvη άπΟ τοϋ 12ou (Παλέρμο ν) καl 13ou αί. (είκcΟν έξ 
ΑΙγύπτου, έν Daltωz, ε!κ. 155) συνήθης δε κατa τον 14ον α!. άλλ' ,i 
Σαλώμη τότε εϊΚονίζεται δεξιd τοίί λουτροϋ, οίιχi δΕ &ριστερά1 Οπως ή 
ήμετέρα. 

Πλ1)ν της εϊκοvογραφίας καl η τέχνη τf]ς εϊκόνος τijς Γεννήσεως συν
δέει αύτη ν πρΟς άρχαϊχd άνατολικd πρότυπα. "'Ο λα ι α[ παραστάσεις 8χοuσι 
βραχείας τας διαστάσεις καί τινες έξ αύτών εύρίσκονται έv δυσαναλογί~ πρΟς 
τι\ς tiλλας (λ. χ. βοη&ον τijς Σαλώμης). Α1 στάσεις των είναι ξηραί, καl αι χε-

) 
• ... ~ 1 τ ' ' '!" , " ~ ' ' (βλ ' φα .αι σχετικως μεγαr,αι. α προσωπα ει ναι κατ αναtοΛικον τροποv . και 

κατωτ.) ε'ίς Ενα c1χροκίτρινον τόvοv πλασμένα μΕ δλίγα λευκd φώτα, τ& δΕ 
χαρακτηρισrικα διαγράφονται &δρώς μΕ κασταν& χρώματα και όμοίας σκιάς. 
Μεγάλη σχηματοποίησις παρατηρείται ε!ς τοvς βράχους, ο%τινες σχηματί
ζονται ώς πτυχαl Ενδύματος τΟ σπήλαιον διαγράφεται δι& ταινιών. έκ λεu
κοίi, ροδίνου, πρασίνου καl καστανοίί χρώματος κατα σειράν. Πλην tfjς 
Θεοτόκου, fiτις φορεί τΟ πορφυροϋv της Lμάηον καl τΟν κυανοπράσινον 
χιτc'δνα, ώς καl τών Μάγων, ένδεδυμένων &ραία κεντητα είς σκοτεινοVς 
τόνους Ενδύματα, Ολα τ&λλα πρόσωπα είναι Ενδεδυμένα με λευκόφαια καl 
Ερυ{}ρόφαια άνοικτα Ενδύματα. 

6. Μvστικδς Δείπνος. Παρα τfιν Γέννησιν εικονίζεται δ ΜuστικΟς 
Δείπνος μετα τijς έπιγραφής: ο ΔΙΓ'ΝοC. 'Εφ' Εκάστου μαilητοϋ ύπάρχει 
τΟ &ρχίκΟν τοϋ δvόματος αϋτου γράμμα (εLκ. 11). 

Είς την παράστασιν ταύτην ό ΧριστΟς κά-&ηται εις την μίαν άκραν -Θ 
τijς τραπέζης-ijτις Κχει το άρχαίον έν ε'{δει σίγμα ήμικυκλικον σχijμα- με 
την δεξιαν ύψωμένην καl τf}ν άριστεράν κρατοϋσαν είλητάριοv. Πλησίον 
του Χριστοϋ εικονίζεται ό ~Ιώάvνης, Οστις κλίνει την κεφαλην έπl τΟ στfl
iJoς τοϋ Διδασκάλου. Το f!τερον tiχρον τijς τραπέζης κατέχει δ Πέτρος ό 
~Ιούδας μεταξV τών μα3tιτώ~ κύπτων ΕΚτείνει την χείρα καl βάπτει τΟ ψω
μίον είς tO πινάκιον. 

Πάντα ταϋτα είναι τυπικοl χαρακτfiρες τfjς παλαιοτέρας βυζαντινής 
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εικονογραφίας τοϋ 11 ου- 12ou α1ώνο; (J11illet, εlκονογρ. σ. 288, 299), ήτις 
διατηρείται καl εϊς τι να μνημεία τοU 13ου- 14ου αϊ. (Μητρόπολιν καl 
Περίβλεπτον Μυσrρά, Bojana έν Βοuλγαρίι;χ κ. άλλ.)· εκτστε δμως μεταβάλ
λεται η δέχεται ίκανα νέα στοιχεία. 

Τέσσαρες έκ τctlv μαθητών Εχουσι την χείρα πρΟ τοϋ qτή3ους ποιοϋν
τες την αίιτηv τυπικfιν .... χειρονομίαν· κατα τοUτο δε συνδέεται ή τοΊχογρα
φία αϋτη τfjς Αϊyί\·ης πρΟς μνημεία τινα τfiς Καππαδοκίας, 8ν3α παρα 
τηροUμεν τfιν αύτfιν δμοιόμορφον κίνηση• εϊς δύο 11 τρείς έκ τών μα{}ητών 
(πρβλ. τοιχογραφίας τοϋ Balleq-Kiίssθ, Millet, εlκονογρ. εtκ. 273). 'Η 
αύστηρa βυζαντινlj παράδοσις μόνον τον Πέτρον ζωγραφίζει χειρονομοϋντα· 
άπΟ τοϋ 14ου αϊώνος αί χειρονομίαι είναι συνήθεις, άλλ<Ι διάφοροι είς 
εκαcrrον μα-&ητi]ν Εκ δυτικiiς έπιδράσεως. 

tΩς πρΟς την τέχνη ν παρατηροϋμεν τfιv αύτη ν &καμψίαν καl σκληρό
τητα είς τΟ σχέδιον, την τυπικότητα εLς τΟ:ς στάσεις καl την 8χφρασιν: ώς 
εLδομ.εν καl εLς τi]ν σκηνfιν τijς Γεννήσεως. Τα πρόσωπα, εχοντα Εντόνους 
τοVς σημιηκοUς χαρακτfjρας, δΕν είναι μΕ Εν μόνον χρώμα έζωγραφημέvα, 
άλλ' εχουοι καi έλαφροVς φώτεινσUς τόvο,υς είς τdς παρειάς, είς τΟ μέτω
πον, Ciνω-&εν τών πυκνών όφρύων καl είς την ρίνα, διαμέσους δΕ πρασί
νους τόνους είς τΟς σκιdς οϋτως ιί.Sστε ν' άποδίδεται καλώς Οπωσδήποτε 
ή ~πλάσις» τοiί προσώπου. 

Ό Ίησοuς φορεί πορφυροϋν Iμάτιον με χρυσάς &νταυγείας καl 
κυανοϋν χιτώνα, δ Ίωάννης δΕ ζωηρΟν 1ιuανοUν· είς δλους τοlις Ciλλους 
Επικρατοϋσι τα λευκόφαια μΕ πρασίνας σκιας καi τα Ερυ3ρd με λευκοφαίους 
άντανακλάσεις. Μόνον ό Φίλιππος φέρει 'ιμάτιον είς δύο άντι3έτους tόνους
έρυ{}ρΟν με πρασίνας &ντανακλάσεις, Οπως εϊς τΟν Μυστράν, 'Η λευκ11 
κόμη τοϋ Πέτρου σκιάζεται με πράσινον χρώμα και Fχει, Οπως καl ή τοϋ · 

πλησίον αύrου Φιλίππου, την παλαιοτάτην ρωμα'ίκ-ην κόμμωση• είς βοστρύ

χους έν ε'ίδει κύκλων. "Όλων tών Ciλλων ή κόμη εχει πυρόχρουν σκοτεινΟν 
χρώμα, σύνηδες Τ]δη άπΟ του 12ου αίώνος, ίδί<;_ι δ' έπικρατfϊσαv κατα τους 
]3ον καl ]4ον α!ώνας έν τfi βυζανηνfi ζωγραφικn. · 

7. Μεταμόρφωσις. Έπl τών τετραγώνων τοϋ Ετέρου τμήματα; της 
iJολωτijς 8ροφijς εΙκονίζονται ή Μεταμόρφωσις καi ή •γ παπαντή. 

Ό Χριστός εν τii σκηνίi τijς Μεταμορφώσεως (ε!κ. 12) παρίσταται 
έντος έλλειπτικοϋ φωτεινοϋ βάl\ους (μαντόρλας έρυθράς εις τρείς Jπq. 
χρώσεις), οι προφijται δε- δηλούμενοι δι' έπιγραφών (Ο Γ'ΡοΦ(ήτης) 

17 
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HΛIAC- Ο ΓΨΟφ(ήτης) MΩYCHC)- εlκονίζονται eκτος αfιτijς, οπως 
συνη8έστερον βλέπομεν τσϋτο κατ& τΟν ιιοv αίώνα καί έξης. 

οι μα/Jηταί, ύποδηλούμενοι διa τών aρχικών γραμμάτων tών όνομά
των των (Π-έτρος, IW -άννη;, 'Ι-άκωβος), δεν Ιiχουσι τι\ς δραματικι\ς καΙ 
σφοδρdς fκείνας κινήσεις τfiς ε!κονογραφίας τΏύ 13ου καί 14ou αίώνος, 
αϊτινες· γίνονται .ετι όπερβολικ"ώτεραι κατd τΟν 15ov Καί 16ov αlώνC:ι, &λλα τδς 
i']ρεμωτέρας στάσεις τό1ν &ρχαίων καππαδοχικών (πρβλ. Millet, εlκοι•ογρ. 
σ. 2.25). Καi οί τρείς άπόστολοι παρίστανται γονυκλινείς, ό ~Ιωάννης άγένειος 
είς τΟ μέσον καλύπτων τΟ πρόσωπον, οι δf: CJ,λλοι δύο είς συμμετρικdς ·στά· 
σεις (δ Πέτρος &ριστερa καΙ δ 'Ιάκωβος δεξιι\) στρέφοντες τa πρόσωπα 
πρΟς τΟν Χριστόν. Δια τών στάσεων τούτων συνδέονται μάλλον μS τοUς 
τύπους τfις &νατολικfjς εlκονογραφίας παρa τijς βυζαντινijς, Ι] τις δίδει δια· 
φορετικCις κινήσεις είς Εκαστον μα8ητήν. 'Ή ήμετέρα τοιχογραφία παρου· 
σιάζει μεγάλην δμοιότητα lδί~ προς τι\ς τοιχογραφίας τοϋ Καρανλiι>< -κλισs 
τών μέσων τοϋ ιιοu αι (111illet, εlκονογρ., εlκ. 187) ώς προς τfιν ολην 
σύν{}εσιν, την μορφijν τών τριών λόφων! τας στάσεις τών μα6η-τώv (πλην 
τοϋ Πέτρου) καl την παράστασιν τοϋ Ήλιοii ένδεδυμένου μηλωτή ν, δ πώς 
καl εϊς το μωσαϊκΌν τijς S. Palatina τοϋ 12ou αι (Dalton, εlκ. 410). 

Έπίσης καl δ Μωϋσfjς φέρει ένταϋΒα ώραίον πολύπτυχον fνδυμα ώς καl 
Εν τψ άνωτέρω ψηφιδωτψ. 

8. 'Υπαπαντή. Παρ& tΙJV Μεταμόρφωσιν εlκονί~εται ή 'Υπαπαντη 
τοϋ Χριστοϋ ( εlκ. 12). 

Ή Θεοτόκος- κρατοϋσα τΟν ΧριστΟν - κftl ό 'Ιωσfιφ παρίστανται 
&ριστερά, δ δΕ Συμεctlν μΕ τας χείρας τεταμένας καl &καλύπτους καl ή 
"Άννα μΕ iήν πατροπαράδοτον χειρονομίαν είκονίζονται δεξιά. eH διάτα~ 
ξις αϋτη, &πο τών μέσων τοϋ ιιοu αι έμφανιζομένη, έξακολου/Jεί κα8' 
δλους τοUς μετα ταUtα αίώνας. ΆπΟ τοϋ 12ou αί. είς μικρογραφίας 
καl ίδίg είς τοιχογραφίας παρίσταται δ ΧριστΟς είς χείρας τοϋ Συμεctlν 
( Wulff, Λάτμος, σ. 211)1 καίτοι ή &ρχαιοτέρα στάσις (νι\ κρατϊi δηλαδη ή 
Παναγία τον Χριστον) eξακολοullεί καl κατ& τον 13ον καl J40V αlώνα 1). 
'Αλλ' Sv φ είς ταύτας fι Παναγία είκονίζεται είς άπόστασίν η να κρατοϋσα 
ύψηλι:Χ τΟ βρέφος, ένταϋδα ϊσταται πρΟ τοϋ Συμει1ν προσφέρουσα τΟν 
Χριστόν, Οσης τείνει τάς δύο αf1τοίί χείρας. eo τρόπος, καθ' Ον κρατεί ή 

-
1

) Βλ. φορητijν μωσα'ίκfιν είκόνα ΦλωρεVτία~ (13ου αί.), στεατίτην Βατοπεδίου 
(13ου η 14ου αί.), Μυστράν~ Πρέσπαν, Καζαντζιλόρ Θεσσαλονίκης κ. άλλ. 

l 
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Εlκ. 12. Τοιχογραφίαι καμάρας (Μεταμόρφωσις καi. Ύπαπανο)~δεξιιi 
τμijμα τijς 'Αναλήψεως). 
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Θεοτόκος τΟ βρέφος, ώς καl ή στάσις τσU παιδΟς- Civ καl ένταϋ3α στρ~φη 

κCiπωζ πέρισσότερ-ό-γ..::..:.:-εv{t-ϋμίζει- --ποΛυ τi)ν δμοίαv- σ·χηνfιν ·τη-υ ~Οσiου 

Λουκii (Slιultz, "Οσ. Λουκάς, Πίν. 48)· εκεί δ Συμεοον δεν liχει &καλuπωυς 

τCtς χείρας, δπως κατ' Εξaίρεσιν Εχει το.ίiτο η fιμετέρα, άλλd κατ& t;ι} · σύvη~ 

{}ες κεκαλυμμένας. Είς τfιν μεταβυζαντινην είκονογραφίαν _κρατεί πάντοτε 

δ Συμεrbν το 3είον βρέφος. 

Είς τΟ βά3ος είκονίζεται Καός, Οπως είς τα μετα τόν 120V α~ώνα 

μνημεία, Εν φ ι:ίς τα &ρχαιότερα είκονίζεται μόνον τΟ Κιβώριον. Άλλ& τΟ 

άρχιτεκτονικΟν τοϋτο βάδος Οχι μόνον δ€ν συντείνει είς τfιν άπόδοσιν χώ

ρου, άλλCt μάλλον παρενοχλεί καταλαμβάνον τΟ μόνl)ν ι1πάρχον κενόν, 

διότι. τα τέσσαρα πρόσωπα άπλούμενα είς Εν Επίπεδον κατέχουσι δι-ι.J τοϋ 

&ναστήματός των όλόκληρον σχεδΟν την είκόνα κα{}~ ϋψος :χαl πλάtος. 

Οϋrως ή σχηνfι αύτη καταντQ ένταiΗtα σχηματιχη καΙ. είς την σύνθεσιν. :-τα 

χρώματα έπιτείνοuσι την τοιαύτην Εντύπωσιν, διότι τΟ Sνδυμα τοϋ Συ.~εων 

καl δ Ναός είναι έζωγραφημένα μΕ τα αύτα &κριβά')ς χρώματα: ύπο-πρά-

' ' ' {Η Θ ' ' ' ' ' "' σι να με φαιας σκιας. . "'εοτοχος φερει το χρυσοπαρuφον μαφοριον, οπως 

καl ή Πλατυτέρα, μΕ πολλ&ς πτυχdς είς την κεφαλfιν καΙ. τΟν κυανοίίν κε

κρύφαλον· τό πρόσωπόν της μΕ τΟ μακρόν ψοειδSς σχfjμα είκονίζετάι μΕ 

καλώς σχεδιασμένα τα λεπrd χαρακτηριστικd καl ι.ιΕ &ρuίαν Sκφρασιν _ήρε

μίας ή "Α γ. ~Άννα τούναντίον Εχει εϋρωστον μελαγχροιvΟν πρόσωπον. ~Επί 

τfjς είκόνος εύρίσκονται αί έξης έπιγραψαί : 

ΗΠΑΠΑΝΤΗ-0 0€WΔOXOC CYM€WN-IWCHΦ -ΑΝΝΑ. 

9. Βσ.ϊοφόeος. Το μέσον τijς ι'Jολωτijς δροφijς καταλαμβάνουσι προς 

τα δεξιa ή Βα'ίοφόρος καΙ ή Προδοσία. 

Ό Χριστος είκονίζεται εν τjj σκηνjj τijς Βα'ίοφόρου καifήμενος, ώς 

συvή-θ'ως, έπl τοϋ πώλου καl βλέπων πρΟς τfιν elερουσαλήμ· άκολου{}οϋσιν δ 

Πέτρος, εΙς άγένειος μαι1ητfις χαl τρίτος ~Απόστολος 1) είς τΟ δεξιΟv ι:ϊκροv 
' ~ 'i: ' ;~ - '1 ' ' ~ ' eι "'J: "J δίακρίνετω η το':>ωτη πυt,η της πο,.εως, παρα ti/V οποιαν ιστανται ε-:. ου-

δαίοι. Δύο παίδες εδρίσκονται Επl δένδρου, καl δύο κάτω παρα τοUς πόδας 

τοίί πώλου, έξ iδv ό εΙς Εκδύεται· δύο έvδύματα άπλοίίνται μεταξU τών πο

δών τοίί πώλου. ΤΟ Εδαφος1 κατ' &συνή-θ'η είς Ciλλας γνωστdς τοιχογραφίας 
; ,. ~ , δ ξ ' ' ίδ λ δ' ' ' δ' ' • τροπον, ειναι εστρωμενον ε ια με ε ος π ακι ιων, ομοιως ε και εις 

τ<iς σκηνάς: τοϋ Λαζάρου, της Σταυρώσεως, τοϋ ~Επιταφίου 8ρ1]νου καl 

τfjς ~Αναστάσεως. 

1) Τής παραστά_σεως ταύτης δεν εχομεν δυστυχώς είκόνα· τΟ άριστερι':ιν μόνον 

τμημα αUτης είκονίζεται έν είκ. 11 δεξιΟ. της σκηνfις τfις Γεννήσεως. 
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Ή σκην~ αϋτη τijς είσόδοu τοu Χριστοϋ είς 'Ιεροσόλυμα εκτuλίσ. 
" - ~ ... -' ·,. ; ~ ' ' ~ ~ -σεται ενταu{}α αυστηρως και ειναι περιωρισμενη εις τα κυρια αυτης σημεω, 

χωρlς να Exn την γραφικότητα τών τοιχογραφ'ιών τοίί 13Ου-ιβσu αίώνος· 
όμοιάζέΊ πρΟς τ1lν άπλο:τοιηltείσαν βυζαντινi)ν είκονογραφίαν τοϋ ιιου-

12ου αίώνος τόσον τi1ν μvημειό1δη (Δαφνί, Χίος καl άλλ.) Οσον καl τi.Ιν 

τών μικρογραφιών ( !Vιιlff, Ν. Μονiι Χiου, σ. 133). Το μόνον δπερ διακό· 

πτει κCiπως την αϋστηρότηrα τi'jς σκηνης καl δίδει γραφικόν τινα χαρακιfίρα 

είναι ή' κίνησις τοϋ έκδυο-μένου- παιδός τΟ έπ~ισόδιον τοUτο βλέπομεν η δη 
λίαν έ\·ωρlς είς τΟ Παλέρμον καl τΟ Tcl1aoucl1-in της Καππαδοχίας .καl 

Ε-πειτα δΕν λείπει σχεδόν ποτε μΕ την προσ3tlκηv καl ϋ.λλων έπεισοδίων 

:iπΟ τί]; λεγομένης Μαχεδοvικης σχολη; τοU 13ou καl 14ου αίώνος (ll:lillet, 
εlΚΟI'Ογρ. σελ. 270 κ. ε. πρβλ. καl τοιχογραφίας εν ναϋδρίφ τοίί MaJi GΓad 
Πρέσπας, "'λ γ. Νικόλαοv Καστοριά; κλπ.). ~Η στάσις το_ϋ Χριστοϋ, κα&' flν 

δΕν στρέφει την κεφαλiιv πρΟς τοlις μαθητάς, Οπως γίνεται τοϋτο είς ηΊν 

t~ιμετέραν, είναι ή &ρχαιοτέρα· dπΟ τοϋ l3°u αίώνος καi ίδίq. κατU τΟν 

lβον ή στροφi] τfjς χεφαλης παρατηρείται εlς πάντα σχεδΟν τιi μνημεία. 

·π έχτέλεσις καl τfjς σκηvης ταύrης ·παρουσιάζει τα αύτα γνωρίσματα 

με τaς !iλλας. 

10. Πeοδοσίσ.. Παρ& ,ην Β"'ίοφόρον είκονίζεται ij Προδοσία (εiκ. 13). 

~ο Ίούδας παρίσταται βαδίζων, έναγκαλιζόμεvος κ<il φιλών τΟν Ίησοϋν, 

Οστις δια -;ης δεξιάς κρατεί είλητάριον. "'Οπισι1ε.V είκονίζονται στρατιώται 
μ2 δόρατα, έξ ών δ εί; φαίvεrαι κραrώv Ορι1ιοΎ- τΟ ξίφος 1) δεξια Ομιλος 
'Ιουδαίων ·με μακριi Ενδύματα, κρατούντων ράβδους η δόρατα καl Εμπρο

σ-3εν ό Πέτρος'. έπιτι8έμενος κατd τοϋ κύπrοντος (σχεδΌν έξηφανισμένου 

σήμερον) Μάλχου. 

eg διάταξις είναι τοσοίίτοv συ:μμετρική, liρεμος καl .μνημειώδης, ωστε, 

άν έξαιρέσωμεν την σκηνfιν τοϋ Πέτρου μέ την βιαίαν κίνησιν, έv-θ'υμίζει 

είς ήμdς τΟ μωσα·ίχΟν τοϋ άγ. ~Απολλιναρίου Ραβένvης. . 

'Η τοιαύτη~ διάταξις Ιiχει μεγαλυtέραν σχέσιν με τiιν και'Jαρώς βuζαν

τινην είκονογραφίιιν (έίς τfιν όποίαν &νήκουσιν οί άνωτέρω περιγραφόμε,·οι 

τύποι) παρCι μέ την άvατολιχήν. ΟUδεlς δμως έχ τών στρατιωτών η έχ τών 

ι) ΤΟ παρατ:ιdέμsνον σχέδιον τής είκ. 13 Βχει Ελλιπώς έκτ:ελεσiΗΊ έκ ;ι;ρογε,·εστέ
ρας φωτογραφίας της συλλογής Λαμπάκη, Εξ 1'\ς έλήφδη καί ή είκ. Η. ΤοUς σερcι

τιώεας έν τούτοις τής σκηνής τfις Προδοσίας Οπισδεν τοU συμπλέγματος Χρισtοϋ 

καί Ίούδα δύναταί τις ν~ διακρίνu έν τfi είκ. 11 δεξ~Ο: τής σκηνής τοϋ Μuστικο\i 

Δείnνοu. 
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Ίουδαίων Εγγίζει τΟν Ίησοϋν (Οπω; ε'ίς τtνα συριακα μνημεία) Εν φ κατU 
κανόνα σχεδΟν καl είς τf)ν βυζ-αντινfιν καl είς την άνατολικfιν είκονογρα~ 
φίαν §ν τfi σχηνfi τί'jς Προδοσ(ας ε!χονίζ•ται χαi ή σύλληψις τοίi Χριστοίi. 
ΆπΟ τοϋ 14° αίώνος προσtί6ενται νέοι χαρακ_τfjρες, τοUς όποίους δΕν Εχει η 
ήμετέρα τοιχογραφία. 

eΩς πρΟς τfιν τέχνη ν Εχομεν καl ένταϋ&α 

Εlκ. 13. '1Όιχογ9αφία τijς Προδοσίας. 

ηΊν αϋτijν δυσαναλογίαν τών 
προσώπων προς άλληλα, &ς 

παρετηρήσαμεν τοϋτο και είς 

την Γέννησιν (= βοη8ος ε!ς 
ηΊν νίψιν toίi παιδΟς) καl 

είς τΟν ΜυστικΟν Δείπνον 

("Ιούδας). Ε!ς την ήμετέ
ραv είκόνα ό Πέrρος και Ο 

Μάλχος είκονίζονtαι είς κα
ταφανώς μικροrέρας διαστά-

' . σεις, καιτοι ouro.ι τοπο· 

ftετοϋνται είς τΟ πρώτον 
Επίπεδον. ef! κεφαλη τοϋ 

Χριστοίi-διατηρουμένη κα
λώς- είναι μεγάλη §ν συγ

κρίσει πρΟς τΟ σώμα καi Εχει 

πυρόχρουν την κόμην. Το 

ώχρΟν πρόσωπον Εχει μέ
σους πρασίνους τόνους είς 

τάς σκιaς όφι!αλμών καi 
μετώπου .. ώς καl /,επτά τινα λεuκα φώτα. ~a ~Ιησούς φορεί πορφυροϋν 
χιτώνα μΕ χρuσάς &νταvακλάσεις καl ώραίον κuανοϋν μανδύαν μΕ λευκο· 
φαίους γραμμaς &ντi πτυχών. Πολλαi dναδιπλούμεναι πτυχαi σχηματ(
ζονται κ·άτω είς τοiις πόδας, Οπως καl είς τΟ 8νδυμα τού 'Ιούδα, όστις 
φέρει έρυ&ρωπΟν ίμάτιον καl λευκόν χιτώνα. Οί ~Εβραίοι φοροϋσι σκο· 
τεινα φωηόλια και πράσινα Ενδύματα μΕ λεuκοφαίους γραμμ&ς &ντι πτυχών. 

11. ΕΙς ;4-δοv κάi}οδος. Το &ριστερον τμijμα τοίi μέσου τijς όρο
φijς ~χει τaς σχηνaς τijς κα8όδου τοίi Χριστοϋ ε!ς τον "4-δην καl τi'jς 
~Αναστάσεως-. 

Ή ε!ς "4-δου κά8οδος (ε!κ.14 δεξιιi άνω), !]ης έπιγράφεται κατ α βυζαντι
vljν σuνήι!έιαν: ΤΟΥ XPtCTQY Η ANACTACIC

1 
ε!κον(ζεται οf!τως; 'Ο 

:./., .. · 
!,( 
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ΧριστΟς παρίσταται είς τΟ μέσον _πατών έπl toiJ eι 4δοu· στρέφει πρΟς τα δε
ξι<! έγείρων τον Άδαμ καl διa τί'jς δεξιι'iς βαστάζει τον σταυρόν. 'Εκατέ
ρωθεν και 8ντ0ς σαρκοφάγων ε-δρίσκονται &να τρία συμμεtρικώς τα πατρο-

'δ ' ' ' ' Σ λ ' ' ' Δ β'δ λ ' ' δ δ παρα οτα προσωπα: αρισtερα ο ο ομων και ο α ι π ουσιως εν ε υ-

μένοι καi δ Πρόδρομος κηρύσσων τοις έν τι{J ",~δη, δεξιa δs δ 'Αδάμ, !'ι 

Εlκ. 14. Τοιχογραφίαι καμάρας: άριστερά· 'Αποκα{}ήλαισις, 'Επιτάφιος 
Θρijνος-δεξιά· εrς "4-δου κά'itοδος, 'Ανάστασις. 

Eiiα καl δ "Αβελ. 01 πρώτοι ύποδηλοίiνται καl δια τών aρχικών γραμ
μάτων τοϋ όνόματο; αϋτών (C-ολομών, Δ-αβίδ). 

~ο ΧριστΟς π ατών έπl του προσωποποιημένου "4-δου &νήκει είς την 
~ ~ .. e 'V'" ' .. ·&ρχαιοτέραν είκονογραφίαν· εις μ.ε':'αγενεστερα μνημεια ο Λριστος παtει 

συνή&ως έπl tών χιαστί tοπο~εtημένων πυλών tοϋ "4,δου, αϊτιvες Ο μ ως 
εμφανίζονται !]δη &πό ωϊ: 1 oou α!ώνος. 'Ο "4-δης, εξηπλωμένος συν
ήθως έξ &ριστερών προς τa δεξιa καl μs &λύσεις δεδεμένος (Δαφνί, ff.γ. 
Μ άρχος Βενετ(α;, Σογανλij=lΟ ~ 11 ou α!.), είναι ένταuι!α γονυπετijς κύπτω ν 
πρΟς τ' dριστερ& είς &συνή&η στάσιν. "Αλλd και η στροφη τοϋ Χριστοίi 
προς τι\ δεξιιi είναι δμο(ως άρχαιοτέρα (Σογανλij, εν Diehl, ε!κ. 260, Ν. 
Moνij Χίου κ. &λλ.), ταύτην δs επαναβλέπομεν ε!ς μνημεrα τοίi 13°" καl 
14ou α!.. (ι1:1illet, Μυστρ<iς, Π(ν. 116, Wulff, Χρ. Τέχνη, ε!κ. 442, Ψηψι· 
δωτη ε!κwν Φλω~εντ(ας κ. άλλ.). 
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'Εν γένει ή Ολη σύvitεσις ε1ναι λίαν άρχαιόrροπος έv8υμίζόυσα μ€ 
τ1)ν άπλόrητα, η)ν συμμεrρίαν της καl n)v είς μίαν σειρUν τοπο8έrησιν 
τών προσώπων τΟ μωσα"ίκΟv τοϋ Νάρ3ψως τοϋ 'Οσίου Λοuκα. Μόνον ό 
"Αβελ Οσrις Εμφανίζεται μετ α τΟν 12ι.>ν αίώνα,· ύ.ποδεικνύει Ο η πρόκειται περl 
μεrαγενsσrέρ"οu Ερyου. Ot πρΟπάτορες φέρουσι,ψαιτοστεφάvους, Οπως και είt 

τdς καππαδφ~ι~~-~_(Σογ~νλη έ_ν Γκ~ρε_με) κ~t _ _!&_ς._4~-~!-~λι_κ_Ος καθό~cιυ τοιχt?_γρα· 
φίας ( IVιιlff, Λάτμος, Πίν. 9). Ό Χρισtος έν &ντι/tέοει προς τaς λοιπaς 
τοιχογραφία; τοϋ ναοϋ Εχει όψηλΟv τΟ άνdσrημα, μικρ&ν τfιν κεφιiληv 
και' ώραίον τΟ πρόσωπον μΕ πυρόχρουv κόμην καl γένειον· φέρει βαδύ 
έρυ.ΒρΟν Ε\•δυμα μΕ πολλι:Χς' χρυσCi; άντανακλάσεις καl πολύπτυχον 'ίΟΟδη 
μαVδύαν. ΑΊ πολλαl άvαδιπλούμεναι πτυχώσεις σχηματίζονται άφ6ονοι ε'ίς 
τΟν μανδύαν τοδ Άδ&μ-τΟν έρριμμένσν είς τ.fιν χεLρα, ην άνεyείρει ό Χρισtός. 
Πολυτελώς ένδεδυμένοι εlναι οί βασιλείς, φέροντες λευχοUς κεντητοUς χ~tώ
νας καί έρu&ροUς μαρyαριτοστολίστους μα,·δύας. Τα πρόσωπα, καl ίδίct :τοίί 
Σολομώντος, είναι καλώ; έ~ωγραφημένα εί; ΕVα μόνον WχρΟν τόνον μ8 
ε.ντονα καl βuθύχρωμα χαρακτηριστιχά. 

12. Άνάσ•ασις (αί Μυροφόροι ε!ς το μνημείον). Παρι't τljν iiνω~έρω 
παράστασιν είχονίζεται ή 'Ανάστασις (είχ. 14 δεξια κάτω). 

Δύο μυροφόροι προχωροϋσι χρaτοϋσαι τα φιαλίδια μ8 τα μϋρα· έκtχτέ
ρω8εν αϋtών ιiπάρχει 1j έπιγραφη ΑΙ ΜΥΙ"ΩΦΩΡΗ. Ό i'J.γγελος παρίσr~tαι 
κα8ήμενος έπl λοξijς πλακός καl δεικνύων τΟν &νοικτΟν τάφον έν .-Είδει 
κόγχης με_ τα ΟΒ?νια έντός παρ' αύτΟν άvαγινώσχονται αί ~πι.γgαφαί: 
&ρισrερά· ΗΓΕΡΘΗ ΟΥΚ ECTHN ΟΔΕ και δεξιά· 1·\ΔΕ ο· ΤΟΓ'οC 
ΟΓ'ΟΥ ΕΘΗΚΑΝ ΑΥΤΌΝ. 

Ή στάσις καl ή χειρονομία τοϋ άγγέλου είνε τυπικαl ίδίω; άπΟ τού 
11 ou αί. καl έξijς μη χαρακtηρίζουσαι κύκλους τέχνης και έποχάς· Ιδιάζον 
μόνον είναι Οrι ό άγγελος δεν δεικνύει δι& τοϋ δακτύλου τΟν τάφον, Οπως 
σuνει'θίζεtαι τοίίtο Ρ.ν τfi βυζανηνfl είχονογραφf([ι άλλ' Εχει την τυπικην 
χειρονομίαν των άλλων t~~χογραφιι7)ν τοϋ ναοί'. τα πrερα τοϋ , Αγγέλου 
είναι έσχηματσποιημένα (καί ίδίως τΟ _άνω μέρος αύrών~ κοσμούμενον μΕ 
τοUς μικροU; κύκλους 1

) κλίνοί.ισι πρΟς τα κάrω καl έvflυμίζοuσιν ώς πρΟς τΟ 
σχijμά των tι'tς μικρογραφίας rou συριακοϋ Εuαγγελίου (Millet, εlκονογρ. 
είχ. 145). Δύο μόνον μυροφόροι οπως και το σχijμα τοϋ tάφου τijς ήμε
τέρας τοιχογραφίας εlκονίζονται είς τfιν πρΟ τοϋ 14ου βυζαντινfιν είκονο · 

1

) Πρβ. όμοίαν σχηματοποίησιν είς Ο.yγελον Εύαγyελιcιμοϋ εν τοιχnγραφίιr τοίι 
S. Blaise τής νοτίου 'Ιταλίας (Diehl, είκ. 264). 

I 
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yραφίαν Ενψ ή λοξfι πλάξ άνήκει είς την άνατολικlJν παράδοσιν· κάτωΟεν τfjς 

πλακος νομίζει ι\ Millet (εlκοvοyρ. σ. 521) on είκονίζεtαι λίιJος δπως καl 

Εlκ. 15, Τοιχογραφίαι κυμάρας: 'Έγερσις τοϋ Λαζάρου, 'Ελκόμενος-δ.tξιό 
τμijμα της Σταυρώσεως, καi κάτω6εν όλόσωμοι παραστάσεις. 

είς το συριακον Είιαγγέλιον τijς Ίερουσαλljμ τοϋ ~τους 1221. 'Αη•χώς ή 
τοιχογραφία α~τη ~χει σήμερον έξαλειφ8fj. 

13, Ή Ιfyερσις •οιι Ααζάeοv. Το δυηκον i'J.χρον rijς /toλωtfjς δρο· 
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φi)ς τοϋ ναϋδρίου καταλαμβάνουσιν αί λοιπαt τέσσαρες σκηναί. Καl πρώτον 
ή σκηνη τijς εγέρσεως τοu Λαζάρου (είκ. 15 aνω) είκονfζεται οuτως; 

co ΧριστΟς προχωρεί άριστερά, άκολου&ούμεvος UπΟ τοϋ Πέτρου καl 
δύο άλλων 'Αποστό-λων-, i&v διακρίνονται μ6ν~ν ~i φ~τοστέψ-~~~ι. Αί δύο 
άδελφαί, έστραμμέναι πρΟς τόν ΧριστΟν καl γονυκλινείς, έyγίζουσι τοUς 
πόδάς _του. Δύο Ciνδρες κuλίουσι τΟν λί{}ον,. 8tερος δ8 λύει τd δ3όνια τοϋ 
Λαζάρου, Οστις είκονίζεται Ορf}ιος άρισrερ& έντός τοϋ μνήματος. 

Οί εί>ιονογραφικοί ο-Gτοι τύποι άνήκουσιv· είς τfιν ά.Πλοποιη8είσαν 
μνημειώδη τέχνην τοu llou και 12ou αίώνος (Millet, εlκονογρ. σ. 254, 

ΓVulff, Ν. Μοvι)Χίου, σ. 132). Ή λυσμένη ταινία καl δ &νεγειρόμενος λί&ος 
είνιΧι τυπικα γνωρίσματα τfjς βυζαντινijς είκονογραφίας, έν φ ή όμοιόμορ. 
φος- στάσις τών άδελφών προδίδει άνατολιχην Επίδρασιν. ΤΟν ΧριστΟν 
άκολουι'iεί είς τijν μνημειώδη ζωγραφικijν τοu 11ou α!. είς μόνον ij δύο 
μα-&ηταί· &πΟ τοϋ 12ou αίώνος προστί{}ενται x~l άλλοι συνομιλοϋντες 
πολ~άκις πρΟς άλλήλους, οϋτω δε ή σΚηνfι -γίνεται πλέον φυσική · είς την 
ήμε_τέραν παρίστανται μ8ν τρείς μα8ηταί, άλλα κυρίως διακρίνεται μόνος 
ό Πέτρος εχωv την αύστηραv καl τυπικη\' στάσιν τών άρχαιοτέρων. 

e~Odoν άφορ~ την Εκτέλεσιν, είς τfιν είκόνα ταύτην εχομεν τfιν αύτην 
πλάσιν τόϋ προσώπου καl τας αίιτ&ς πολλ&ς χρυσιΧς &νταυγείας εί-; τΟ Ερυ8ρ0ν 
καί πράσινον Ενδυμα τοίΊ Χριστοϋ· ό Πέτρο; φέρει άνοικτd φαιοκίτρινα 
Ενδύματα· αϊ δύο άδέλψαί- λίαν μικραl εϊς τας διαστάσεις-εχουσιν Ολως 
σχηματικην την διάπλασιν καl τα πρό.σωπα μορφάζοντα. το εδαφος είναι 
!στρωμένον διd πλακιδίων. 

14. "Ελκόμενος. Παρ ι\ τον Λάζαρον παρίσταrαι δ 'Ελκόμεvος ( ε!κ. 15). 

Είς τΟ μέσον είκονίζεται δ σtαυρΟς με η)ν κλίμακα καl άνω άvαγινώσκε
tαι ή Επιγραφή: 6ΛΚΟ"16ΝΟΣ 6ΠΗ ς(αυ)ΡΟΥ. '0 Χρισ<ος εδ
ρίσκεται άριστερα μ8 δεδεμένας τας χείρας, είς δε στρατιώτης ώ-&εί αύι:όν 
Ελαφρώς άπΟ τοί) ΟJμου. Δεξιd ε'rερος στρατιώτης ύψώνει την χείρα δεικνύων 
εϊς τΟν ΧριστΟν τΟν σrαυρόv- παρ • αUτΟν ύπάρχει ή Επιγραφή : Α ΝΑΒΗ ΘΗ. 

CH άπλfj και αύστηρα αϋrη δtάταξις και αϊ χειρονομίαι τι:i>ν δύο στρα
τιωτών Ενι'iυμίζουσιν δμοίαν σκηνfιν εδρισκομένην εΙς τi]ν λειψαν9ι'iήκην τοϋ 
Gran (11 ου αί.) και εtς μωσα'ίκον εν Monreale (12ou). Κατ ι\ το πλείστον 
αί σκηναι τοϋ ~Ελκομένου είναι σuν8ετώτέραι, είκονίζουσα~, την προ
ετοιμασίαν του σταuροϋ, στήριξιν αίιτοϋ, τοποtJέτησιν της Επιγραφfiς καl 
άνοδον τοϋ Χριστοϋ Επl τi]ς κλίμακας. 

Κατα τον 14ον μέχρι τοu 160U αί&νοs δπο την επιγραφην «'Ελκόμενοs 
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έπl Σταυροϋ»_ εϊκονίζεται Ενίοτε ή πρός τΟν Γολγο8dν άνοδος μΕ τΟν Σί· 
μωνα αί:ρον,τα τΟν ΣταυρΟν καί τΟν ΧριστΟν δεδεμένον- χαl άγόμΗον ϋπό 
στρατιώτου (ε!ς ναον Πρέσπας εν Mali Gr·ad 14ou α!.,''Αστερ(ου 'Ατηκijς, 
Δι6νυσίου 'Άι'iω 16ou κ. a.). Είς τοιχογραφίας τοu Ταξιάρχου Κασωρίc:ς (ωϋ 
~τους 1439) η σκηνη αϋτη φέρει τi]ν ~πιγραφi]ν <Σίμων δ Κυρηναίος> 
" "" e ' ' ενφ υπο την έπιγραψηv </Ελκόμενος Επί του σrαυροU» παρίσταται σκηνη 
.μS στρατιώτην ίστάμενον έπί τi}ς κλίμακος καl ε'λκοντα τΟν Χριστόν. 

ΠιΧσαι αϊ διηγηματικαί αύται σκηναl ε~ναι μεταγενέστεραι ·ίδιάζουσαι 
είς. τijv μακεδονικfιν καl ίτα.λικην είκονογραφία,•, Εν φ δ ΧριστΟς ίστάμε
νος πρΟ τοϋ Σταuροϋ άνταποκρίνεται πρΟς παλαιd: βυζαντινd πρότυπα τοίi 
ιιοu καl 12ου αίώνος, τ~ όποία διετηρή8ησαν καί βραδύτερον είς τιlς έλλη· 
νικας χώρας (Γεράκι, Χρυσαφιώησσα, Βατοπέδι, Μονεμβασία). 

"Ο ΧριστΟς είναι Ενδεδυμένος πράσινον χιτώνα ά'νευ χρυσών άντανα
κλάσεων καl έρυ-&ρΟν ίμάτιον μ8 φα ι ας πτυχάς, τΟ δ8 πρόσωπόν του- μΕ εκ
φρασιν άγωνίας είκονιζόμενον -εχει πρασίνας σκιάς. Οί στρατΊ&ται φέ
ροuσιν .ώ.ραίας φολιδωτός στολd:ς καl μανδύας. ΤΟ βά&ος τfjι; είκόνος άντι 

\ ., ' ' ; ' 
να εχη μιαν μονην πρασινην ταινιαν διd την γην καl τΟ λοιπΟν κuανοϋν, 

όπως_ είς τδς tf.λλας σκηνάς, Εχει δ1ς την .πρασίνηv ταινίαν. 

15. Έπιτdφιος -Dρηvος. Το &ριστερον τμijμα τοϋ δυτικοϋ aκρου τijς 
καμάρας ~χει τ ας σκηνaς τοϋ Θρήνου και τijς 'Αποκαι'iηλιοσεως. 

'Εν τfi παραστάσει τοu 'Επιταφίου ι'iρήνου (ε!κ. 14 &ριστερa κάτω) 
ή Παναγfα βοηι'iεί τον Νικόδημον ?να μεταφέρη το σώμα τοϋ Χρισtοu 
πρός ένταφιασμόν. το κάτω μέρος τfjς είχόνος είναι κατεστραμμένον, ή 
σrάσις ο μ ως τοϋ Νικοδήμου, δστις με τ aς δύο του χείρας λαμβάνει &πο 
τών γονάτων τΟ Clκαμπτον σώμα, δεικνύει μιΧλλον Οτι γίνεται μεταφορ& 
τοϋ σώματος. 'Άνω3εν είκονίζετω δεξια ό -~Ιωάννης μ8 τfιν χείρα εϊς την 
παρειd:ν καl άριστερα ή Μαγδαληνη &ς να τίλλη την κόμην. 

τα δύο τελευταία πρόσωπα είς τας στάσεις ταύτας τοϋ {}ρ11νοu πα. 
ί αν ' "'~λ ; .a.' e~λ ' ~ ' ' " ~ ρ στ ται με α. α προσωπα καυ ο ας τας εποχας και εις ολην την σειρd.ν 

τijς εξελίξεως τijς παραστάσεως ταύτης. 'Αλλ' ή στάσις τijς Θεοτόκου και 
τοϋ Νικοδήμου, όποδη/,οϋσα μεταφορόν τοϋ σώματος τοϋ Χριστοϋ, άνήκει 
είς την άρχαιοτέραν, την άπΟ τοϋ ιοοu :αίώνος βυζαντινi}ν είκονογραφίαν, 
f]τις εμφανίζεται σπανιώτερον καl κατα τον 13ον (χειρόγρ. Harley 1810) 

καl 16ον α!ώνα (είς 'Αστέρι Άττικijς, Μονijν Δοχειαρίου "Αι'iω κ. &λλ.). 
Είς το βάι'iος δεξια παρίσταται Ναος· με φαιον και πράσινον χρώμα 

έζωγραφημένος, ~χων τροuλλον και κιονοστοιχίας, είς τα διάμεσα τών 



268 Γ. Λ. Σωτηρίου- Ί-Ι 'Όμορφη έκκλησίά Αίγίyης. 

όποίcriν κρέμανται μεγάλαι κανδfjλαι. ~Η Μαγδαληvη καl ό 'Ιωάνyης εlvαι 

Ενδεδυμένα ι έρυδρά ένδύμαrα, τιi χρώματα δΕ τών προσώπων είναι .κίτρι' α 
μΕ καστανδς καl ΠQασίνας σκιάς. 

6. 'ΑποκαiJ.ήλωιtις. Παρa τον Έπιrάφιον ilρijνoν ε!κονίζετί:tι ή 
Άποχαθήλωσις (ε!χ. 14 &ριστερa άνω). 

·ο Ίωσfιφ άνερχόμενος έπl κλίμακος, στηριζομένης έπi τfjς δεξιάς χε:. 
ραίας τοίί Σταυροίi, δέχεται τΟ σώμα τοϋ Χρισrοίi, Οπερ κλί-νει Clναιδεν αύrοϋ. 
"Η Παναγία Οπισθεν κρατεί την άριστεριlν χείρα τοϋ υίοϋ της, fjν φέρει 
πλησίον τοϋ προσώπου της. 'Αριστερd. εικονίζεται δ Νικόδημος ·χλίνων τα 
γόνατα και προσπα3ών δια ίΊλάγρας v' άφαιρέσn τοUς Ίϊλο~ς Εκ τών πο·· 
δών τοϋ Χριστοίί. Πλησίον του ίσταται Ορ&ιος δ Ίωάννης εl.ς τf]ν συνή{}η 
στrίσιν -3λίψεως (ώς και Ev τfi Σταυρώσει) με τrιv χείρα εlς την Παρειάν. 
"Άνωθεν _παρίστανται δύο Ο.γγελοι πεvδοϋντες, Οπω; και είς την σκηνηv 
της Σταυρώσεως. 

e.ιΟλαι α[ στάσεις αίίcαι είναι χαρακτηριστικοl τύποι της βυζαvιινtjς
εLκοvογραφία; &π Ο τοϋ 11 OlJ - 13ou αLώνος μf: μόνην την διαφοριlν δ τι 
πανταχοϋ ή Παναγία μΕ τΟν Νικόδημον ίστανται &ρισrεριl καl ό ~Ιωάν
νης δεξιά, Οπως εLς την Σταύρωσιν. 'Η άρχαιοτέρα 'Αποκαθ-ήλωσις, την 
Οποίαν εχσμεν (τοϋ gou αίώνος μη Εξελιχθείσα είσέη, είς τΟν κώδικα τοϋ 
Γρηγορίου, Paris. Bibl. Nat. Ν 0 150) ~χει τον Νικόδι1μον δεξιά, οπω; 
τΟ ήμέcερον. 'λπΟ- τοίί 14ou αLώνος Επικρατοίίσι νέσι τύποι. 

ΤΟ βάΒ-ος άπστελείται &πΟ. τρείς ταινίας : κυανflν καl πρασίνηv καί 
κατόπιν πάλιν κυανflν. Ό Γολγοθά;, έφ' ού τοποθ-ετείται ό Σταυρός, εί
ναι Ολως Εσχηματοποιημέvος. eH Θsστόκος είναι ένδεδuμέ~'η Οπως είς τΟν 
ΕύαγγελισμΟν καl φέρει κόκκινα σανδάλια. ΤΟ πρόσωπον τοϋ Χριστοϋ. εΙ
ναι όλόκληρον μ8 πρασίνα; σκιιlς χαί. τΟ γυμνΟν σώμα μf: σκοrει\'ά δια
γράιιματα. eo ΊωσΥ)φ καl ίδίως δ Νικόδημος παρίστανται εLς άναλογίας μι
κροτέρας άπ6 τα λοιπα πρόσωπα. 

Έπι τfjς είκόνος διακρίνονται αί έξης έπιγραφαί: παρ α τόν Θειιλό
γον: ο AΓIOC _ιω. ο Θ6ΟΛΟΓΟC, επt τοϋ ΊωσΙ]φ: Η, χαt παρa τήν 
Θεοτόχοv: ΜΡ Θ Υ. 

ΓΌ At λοιπσi τοιχοyeαφίαι καi at διακσιtμήιtεις τοϋ ναϋδeiου. 

Τον εlχονογραφιχον κύχλον τijς ilολωτijς δροφijς συμπληροϋσιν &φ' έvος 
μ8ν ή Σταύρωσις τοϋ Χριστοϋ, &πλουμένη ε!ς όλόκληρον τijν άνωθεν τijς 
{}ύρας Επιφάνειαν της δυτικflς πλευράς καl άφ' Ετέρου αί Εφ&αρμέvαι κατά 
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τΟ πλείσtσν σήμ_ερον όλόσωμοι παραστάσεις, έζωγραφημέναι επι τών κάτω 
μερ.(Ον τών τοίχων τοϋ ναϋδρίου· τέλος τα κοσμήματα τfjς διαχωριστικfjς έν 
τψ μέσφ τΥjς καμά~ας ταινίας καl liλλων μερών πληροϋσι τΟν διάκοσμοv 
τοσ Υαϋδρίου. 

15. .2ταύρωσις. Ί-Ι μεyαλοπρεπης αίJτη παράστασις, κατεστραμμένη 
&τυχώς εΙς πλείστα μέρη καl fjς τfιν διάταξιν μόνον (Ελλιπώς καl· ταύτην) 
&ναπαριστ~ τΟ παρατι&έμενον σχέδιον (εLκ. 16) 1) ε'ίκονίζεταi οϋτω : 

Εlκ. 16. Τοιχογραφία Σταυρώσεως. 

;·ΕLς τΟ μέσον εδρίσκεται ό μέγας σταυρΟς μ8 τΟν 'Εσταυρωμένον 'Ιη
σοϋν· liνω{}εν ή Επιγραφή: Η ςABPWCHC. eΕκατέρω8εν συμμετρικ5-ις δια
κρίνονται οί στρατιώται δψοίίντες την λόγχην και τΟν σπόγγον. 'Αριστερα 
είκονίζεται ή Παναγία μΕ τΟν Ομιλον τών τριcϊ-ιν γυναικώ\'1 δεξιcΧ δ€ ό 'Ιωάν
νης καl Οπισitεν· ό Κεντηρίωv και δύο .στρατιώται (μη διακρινόμενοι έν είκ. 16). 

eH Παναγία παρίσταται έ:χουσα την μίαν χείρα δψωμένην πρΟς τΟν 
ΣταυρΌν καί. ηlν liλλην πρΟ τοϋ ση18ους αύτης, ό δε ·'Ιωάννης φέρει τfιΥ 
δεξιιlν εLς την παρειcΧν εLς στάσιν {}λίψεως καl μf την &ριστερdν φαίνεται Οτι 
κρατεί Εύαγγέλιον, συμφcόνως πρΟς τιlς στάσεις της βυζανrινης ε'ίκονογρα
φίας &πο τοϋ 11°" α!ώνος καt έξijς (πρβλ. Millet εlκονογρ., σ. 404). Το 
σώμα τοϋ Χριστοϋ εχει την έλαφρdν κλίσιν τών βυζαντινών, οϋχl δε την 
!σχυρaν καμπύλην, f]τις χαρακτηρίζει τα ~ργα τijς μακεδονικijς σχολijς &πο 

1 
J ΤΟ σχέδιον· τοίίτο άτuχό}ς δΕν άποδίδει πιστώς ούτε την τέχνη ν τοϋ πρωτοτύπου, 
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τοϋ 13°" αίώνος, ην άκολουθ"οϋσι καl οί Δυηχοί. eH είκΟΟν αίJτη είς τfιν 

γενικi)ν διάταξιν εχει μεγάλην όμοιότητα πρΟς τδ.ς Καππαδοκικιlς 1) μΕ τήν 

διαφορόν Οτι Εκεί φέρει καl t~J Παναγία τήν μίαν χείρα ε'lς τfιν παρειCιν 

άvτl να φέρn ταύτην πρΟ τοίί σο]θους, συμφώνως πρΟς τΟν έπικρατοϋντα
έν Καππαδοκίq. τύπον. 

~ Ασυνή-Βης είναι ή στάσις τών δύο μυροφόρων : ή μία έξ αUτών, πι~ 

ΙJανώς ή Μαγδαληνή, κλα(ουσα καl φlρουσα τijν κεκαλυμμένη ν με τον μαν

δύαν χείρά της είς τΟ πρόσωπο\', κλίνει τΟ σώμα πρΟς τα έμπρΟς οίονεl 

καμφiJείσα Ώπο τijς λύπη;· ή <'iλλη οπισΙJεν Ώποστηρίζει αύτijν περιβάλ

λουσα δια τijς δεξιiiς τοiJς ό\μους της. Ή στάσις τής Παναγ(α; κλονιζομέ

νης καl ύποστηριζομένης ύπΟ τών Μυροφόρων άπαντώσα τΟ πρώτον είς 

την Άνατολήν είναι άγαπητη είς την πρώϊμον 'lταλικην Τέχνη ν &ς καl είς 

"Έλληνας καl Σλαύους άπΟ τοϋ 14ου αίcί)νος καί έφεξijς· άλλ' ή στάσις αϋτη 
δια τlιν Μαγδαληνl1ν είναι Ολως νέα. 

1

Αtυχώς ή σχηνη αϋτη ε[ναι ίκανώς έφitαρμένη, ίδίq. ό δεξι&: δμιR 
λος μΕ τΟν Ίωάννην καl τοUς στρατιώτας καl ή κεφαλη τοϋ Χριστοϋ· 

έξ Οσων Ομως διατηροϋνται δύναταί τις να ε'ίπn δτι είναι ή ώραιοτέρα 
τοιχογραφ(α ωϋ ναϋδρ(ου. Συμμεrρικij καi μνημειώδης, δπως αί ι'iλλαι, 

χωρίς έν τούτοις να fχη τi]ν ξηρότητα καl τυπικότητα Εκείνων. Ό Ομι

λος ίδίq. τώv γυναικών είναι ώραιότατος ώς σύν{}εσις. τα ώρα ίά των πρόσ

ωπα Εχουσιν Βκφρασιν όδύνης· χλίνουσι την κεφαλi]ν μΕ φι•σικi]ν κίνησιν, 

τα ύψηλά των δε σώματα) φέροντα Ενδύματα μΕ άκριβείς πτυχώσεις, Εχουσι 
τ&ς στάσεις ΕλαφρΟ.ς καί φυσικάς. 2) ΔΕν λείπουσιν δμως καl χαρακτflρες κοι

νοί μ6 tdς Ciλλας, δπως Π, χ. αί δυσαναλόγως πρΟς τ(ι αλλα πρόσωπι: μιR 

κραί διαστάσεις τών δύο στρατιωτών μΕ την λόγχην καί τΟν σπόγγον, ή 
όμοιότης τών προσώπων τών γυναικών πρΟς τ&ς Μυροφόρους τijς 'Αναστά
σεως καί οί αύτοl χρωματισμοi τών Ενδυμάτων της Θεοτόκου, ήτις φέρει 

καί πάλιν τΟ πορφυροίiν της μαφόριον καl τΟν κυανοπράσινον χιτώνα μ6 
• β ' ' τας αρειας πτυχωσεις. 

1
) Βλέπε παριΊ. Rott, Kleinasiatische Denkιniiler, τοιχογραφίας Σταυρώσεως 

εlς ναο1Jς τfις Άναλήψεως καί 'Ελμαλη -κιλισσέ εν Γκέρεμε· πρβλ. καί Σταύρωοιν άψί· 
δος τοϋ ναοίί της Ταγγάρης έν τfj αι'ιtfι :ιιεριοχfί παρά JeΨpl~anioΨι, Rapport sur 
une mission d'έtudes en Cappadoce, Paι·is, 1913 (extι·ait σελ. 1_8 κ. έ ) εlκ. 8. 

2
) "Η διαφορό. τfις τέχνης είς εν καί τΟ αύτΟ μνημείον παρατηρείται καί είς άλλους 

βυζαντινοiις ναΟ'Uς (πρβλ. Καf}ολικΟν 'Οσίου Λουκa, ναοiις Μυστρϋ., Καππαδοκίας κλπ.) 
άποδιδομένη είτε εtς χρονικi)ν διαφορό:ν είτε είς ίκανότητα ένΟς Sκ τών έ'ργασtl-έντων τε· 
χνιτών- δέν πρέπει Ομως νιΊ. παραβλέπεται τΟ κυριώτερον, ή διαφοριΊ. δηλ. τών προ
τύπων, &τινα διέftετον οί ζωγράφοι, είς f)_v Οφείλεται συχνάκις άνομοιότης ού μόνον 
εlς την τέχνην, άλλά καί εlς «ύτi)ν τi)ν εl.κονογραφίαν. 
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Διακοσμήσεις. Ταινίαι διαχωρισηχαί, φέρουσαι διακοσμήσεις έκ γεω~ 
μετρικών--η _φυτικών σχεδίων, είναι λίαν συvήltεις είς τοιχογραφίας τών βυ
ζαντινών καl μεταβυζαντινών ναών. 'Εν τψ fιμετέρφ ναϋ.δρίφ ύπάρχουσι: 

1) Πλατεία ζώνη ε!ς n)v κλείδα τijς καμάρας χωρίζουσα τi]ν διπλi'jν 
σειρaν τών σκηνών (βλ. ε!κ. 11 καi 12), κοσμουμένη με συμπλεχομένας 
τα~νίας ε1ς σχήματα έi,λειψοειδij, π),ηρούμενα με τρ(φυλλα. Το κόσμημα 
τouco εlvαι ίκανώς dρχαιότροποv, Εχον αναλογίαν τιvα πρΟς κοσμήματα Επl 
ψηφιδωτών (Sclιιιltz, "Οσ. Λουκάς, Πtv. 55" κ. U..) 

9 ~Ε , , , ΟΙ 
... """1 ~ερα σrενωrερα rαινια, ητις περιβάλλει Εν ήμιχυκλίφ την σκην 1)v 

τijς Σταυρωσεως (βλ. ε!κ. 15 δεξιa), φέρουσα &ραίον κόσμημα έκ γραμμικής 
κυμαrοειδοϋς έ'λικος. Καl τΟ κόσμημα τοϋτο εί\•αι Εν χρ1lσει ηδη &πΟ τοίί 
11 ov αtώνος εtς ψηφιδωτa ('Oσtou Λouxii, ε. α., Ν. Μονi'jς Χίου, έν JYulff 
σελ. 127, Ναοϋ &γ. Σοφ(ας Κιέβου, Dielιl, ε!κ. 235 κ. ι'iλλ.), συνη8έσωτο; 
δε βραδύτερον καi ε1ς τοιχογραφ(ας τοίi 14°" αtώνος ε!ς μεταβυζαντιvlιν 
Εποχι)ν τΟ κόσμημα τοϋτο μεrατρέπεται &πό γραμμικοίί .είς φυτικόν μS 
/jμ(φυλλα. 

3) τα τόξα τέλοc,, κάτωθ-εν τω"ν ο'ποι'ων c ' e ~ .Q , 
, c , ευρισκονται αι εφυ·αρμ.ε\•αι 

σημερον ολοσωμοι παρασrάσεις τών &γ(ων (βλ. ε!κ. 15), πληροuνται δια 
κοσμήματος έκ διασταυρουμένων ταινιών, δι' ώv σχηματίζονται ρόμβοι 
πληρούμενοι δι' &στερίσκων. "'Ομοια κοσμήματα .παρατηροίίμεν καl είς 
τi]ν Άψίδα τοϋ έν Tol'ce11o ναοϋ (Dalton, ε!χ. 235) καl ε!ς Γκέρεμε τής 
~αππαδοκίας 1

) είς μεταγενεστέρους ναοUς τοϋ lβου καl 17ου αίώνος, τό 
κοσμημα τούτο &πλοποιημένον (έκ διασταυρουμένων δηλονότι γραμμών 
σχηματιζόμενον καl δια σταυρών η κοκκίδων πληρούμενον) εrναι Εκ τών 
συνη{)εστέρων διακοσμ1lσεων, παρατηρούμενον ίδίως είς Ενδύματα άγίων 
( ε!ς τοιχογραφίας ναών 'Α ττικijς, Γορτυν(ας έν 'Αρκαδί<;< καl &λλ.). 

'Εκ τfjς γενομ.έvης άνωτέρω λεπτομεροfiς άναλύσεως τώv σκηνών βλέ
πομεν, Οrι oL είκονογραφικοL τύποι.συνδέουσι τι1ς τοιχογραφίας της "Ομορ~ 
φης Έκκλησιiiς Α!γίνης άλλοτε με Βυζαντινα πρότυπα καi ι'iλλοτε με 
'Ανατολικά· τοϋτο Εξηγείται αν λάβωμεν ύπ' Οψιν Οτι άπΟ τοϋ 12ou αίώvος 
καl έξης οί είκονογραφιχοl τύποι τού Βυζαντίου διαδίδονται καί είς 'Ανα~ 
τολήν. 'Αλλ' ΕνταίΗJα παρατηροίiνται καl vέαι τινΕς είκονογραφικαi λεπτομέ
ρεια ι (Ο πως είς την Γέννησιν, Σταύρωσιν και 'Α νάληψιν), αϊτινες προ-

1

) Πρβλ. JeηJhaniω-ι, Une chapelle cappadocienne dn Χ s., εν ReYne de 
l' aΓt cltrθtien. 1914 σε.λ. 2 κ. έ. εί~ι. 1. 
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φανώς δΕ:ν Οφείλονται είς εμπνευσιν καl πρωτοτυπίαν τοϋ ταπεινοU καl 

&νων:ύμου ζωγράφου, &λλ' είς μακραίωνα παράδοσιν και μίμησι.:ν Εξαφα-
, Ε' ' "' ? λ ' ' Ί" ~ ~ νισ8έντων προτυπων. ις τινα ομως κυκ ον τεχνης πρεπει ουτοι ν ανα-

ζητηftώσιν ; Ή παράστασις τijς θηλαζούσης Θεοτόκου εΙς τ!jν σκην!jν τijς 

Γεννήσεως φέρει ήμdς είς τήν Α'ίrιiπτον καl η)ν ~υρίαν, εν3α τΟ -3έμα 

τοiiτο έπιχωριdζει· &λλ& καl είς την δυτικην τέχνην, ίδίq; της 'Ιταλίας ~αl_ 
Γαλλίας τοu 12οuκαl 13ou αί. το Μμα τijς 3ηλαζούσης δ8ν είναι ξένον. Καt 

ή τεχνοτρο;τία rΧλλω:;; τε τών τοιχογραφιών τοίi ναϋδρίοu τούτου της Αϊγ_ίνης 

ππρουσιάζει όμοιότητα πρΟς τ&ς βυζαντινιJς τοιχογραφίας τfις νοτίου 'Ιτα

λίας (πρβλ. τοιχογραφίας S. Blaise. παρ& το BΓindisi, sv Dielιl, είκ. 264 

κ. dλλ.), χαl έν μέρει πρΟς αύτα &κόμη τα μωσα"ίκιi τοϋ CΑγίου Μάρκου ώς 

πρΟς τUς ξηρ<Χς στάσεις καl τΟ πλfi&ος τών άναδιπλουμένων πτυχώσεων. Ό 

Εξετάζων τιlς τοιχογραφίας ταύτας, Ε χω ν τοϋτο πρΟ όφ&αλμών, δα. ήδύνατο 

νa δεχ/Jjj, δτι ή φραγκικi] κατοχiι τijς νήσου (βλ. κατωτέρω) έρμηνεύει 'ίσως 

καλύτερον την τέχνη ν τών τοιχογραφιών τούτων της Αίγίνης άλλ' δταν 

λάβωμεν όπ' Οψιν δτι ή Φραγκοχρατία οϊιδόλως έπηρέασεν η άνέχοψε 

τfιν έξέλιξιν τfiς ζωγραφικflς έν Έλλάδι. και άφ' έτ-έρου δη α'L έπl τοϋ 

sδάφους τijς μεγάλης Έλλάδος-κάτα> Ίταλίας-σωζόμεναι τοιχογραφ(αι, 

Εργα κα8αρώς βυζαντινά, είναι καl αύται μεγάλως έπηρεασμέναι άπό την 

μοναχικην τέχνην τfί~ 'Ανατολfjς, κατανοοϋμεν δτι ή Ομοιότης με την 

Α" ~ '~~ δ' ,,. e ' 
ιγιναν ειναι μονον εμμεσος, ιοτι κοινη εινqι η πηγη. 

, .. to .. , .,, .. ' 
'Εκ τf}ς συγκρισεως των εικονογραφικων τυπων εκαστης σκηνης προς 

τα σπουδαιότερα μνημεία τijς βυζαντινijς τέχνης ε'ίδομεν δτι πλεονάζουσιν οι 

τύποι· ot έπικρατοϋντες πρΟ τοϋ 13ou καl 14ου αίώνος, έποχfiς δηλαδfι άπο-
, e ' _a. ' _a.• "' λλ ' "λλ ' ' tt 

1 
τελουσης, ως γνωστον, σταvμον, καu· ην πο οι α οι νεοι τυποι εισαγον-

ται και!)ιστώντες πλουσιωτέρας καl πλέον άφηγηματικιΙς καl φυσικc1:ς τιΙς 

σκηνάς. Πeϊσα τοιαύτη tάσις είναι Ολως ξένη πρΟς τ<Χς tοιχογραφίας τfjς 

Αίγίνης, είς η'ις όποίας έπικραtεί άντι-&έτως άκρα αύστηρότης καl άπλοποίη

σις καl περωρισμΟς είς μόνα τα άπαραίτητα, δπως παρατηρείται τοϋrο εt.ς 

την μνημειώδη τέχνην τοϋ ιιοu αlώνος. 'Αφ' έτέρου δμως είκονογραφικαl 

λεπτομέρειαι, τaς οποίας sξητάσαμεν ε!ς διαφόρους σκηνaς (Εϋαγγελισμόν, 

Ύ παπαντήν, είς ~,~δ ου κά3οδον, 8/Εγερσιν Λαζά~ου κλπ.) δΕν έπιτρέπουσιν, 

ώς ε"ίδομεν, την πρΟ τοϋ 12ou αί. χρονολογίαν. 

ΜΕ τΟν άρχαιότροπον αUτΟν χαρακτfjρα τijς είκονογραφίας συμφωνεί 

καl ή τεχ1ιοτροπlα, -fίτις όμοίως δδηγεί ήμdς εlς άρχαιότερα τοϋ 13°'• -

14ου αίώνος πρότυπα, φέρει δΕ ίκανοUς άνατολικοUς χαρακτijρας. 

ΟϋδΕν σχεδΟν •ίχνος Εχομεν εtς τΟς τοιχογραφίας ταύτας τijς Αίγίνης 

! 
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τiiς απο τών μέσων τοϋ l3°U αίώνος άρχομένης άναγεννήσέως, τfιν-δποίαν 

χαρακτηρίζει ή γραφικότης καl ή &πόδοσις χώρου καl βά3ους ε!ς την σύν

itεσιν, ή άλή8εια καl φυσικότης ε'Lς τ&ς στάσει; χαi τΟ Ενδυμα. ΈνταϋSα 

παρατηροϋνται αί Cίκαμπτοι κιν'Ι'lσεις, α'L ξηραi καl τυπικαl στάσει;, μΕ τοUς 

πόδας παραλλήλους, δπως είς τα άνατολικα Εργα, 1) είς δΕ την σύν8εσιν 

λείπει οίαδήποτε προσπά{tεια άποδόσεως βά&οuς. Τό πρόσωπα είναι ε'Lς τΟ 

πρώτον Επίπεδον, καταλαμβάνοντα διU τοϋ άναστήματός των όλόκληρον 

τΟ ϋψος, μία- κυανη καl μία πρασίνη ταινία άντικα-θιστ~ τΟ βά{}ος είς Ολας 

γενικώς τός ε'ίκόνας, δπου δΕ τΟ άρχιτεκτονικΟν βά-&ος και o'L βράχοι είναι 

άπαραίτητοι είχονογραφικΟΟς: &ποδίδονται δλως σχηματικώς. 

Δυσαναλογίας τών παραστάσεων πρΟς άλλήλας συνηντήσαμεν σχεδΟν 

είς δλας τός σκηνός καl μάλιστα λίαν καταφανείς, άν χαl ή Η.λειψις αϋtη 

είναι άλη8Ες Οτι παρατηρείται καl ε'Lς τα καλύτερα Εργα τfίς_ έποχfiς τών 

Παλαιολόγων, 

Td πρόσώπα ε'ίδομεν δη Εχουσι κατ& τΟ πλείστον σημιτικοUς χαρα

κτηρας: μέλανας όψ&αλμούς, πυκν&ς δφρϋς καί την Εκφρασιν κατ& τΟ πλεί

στον κενήν" τα κοντα άναστήμαtα καl. α'L δυσαναλόγως μεγάλαι κεφαλαl 

μαρτυροϋσιν έπίσης την σχέσιν πρΟς παλαιdr, άνατολικα πρότυπα· είς όλί· 

γας μόνον σκηνας (είς Σταύρωσιν, Προδοσίαν καl ~Ανάστασιν) ε'ίδομεν 

ύψηϊ,α &ναστήματα, ώραία μικρα πρόσωπα καl έκφράσης καλας πόνου 11 

&γωνίας. Είς τijν πλάσιν τών προσώπων ούδαμοϋ παρετηρtlσαμεν τα ρό

δινα χρώματα καl τfιν δια πολλών διαβα&μίσεων καl μέσων τόνων άπό

δοσιν τοϋ άναγλύφου, c'lτινα χαρακτηρίζουσι τα Εργα τfiς τελευταίας &να

γεννήσεως. Ε'Lς τ<Χς ήμετέρας τοιχογραφίας τ& πρόσωπα είναι ώχρα η 

δι' ένΟς μόνου τόνου έζωγραφημένα φέροντα Εντόνως σχεδιασμένα τα 

χαρακτηρισΗκά, 2} Ο πως κατ' έξοχην παρατηρείται τοϋτο είς τΟ:ς τοιχογραφίας 

τijς Άνατολijς κατa τοv lQOV-120' α!ι:οvα UVιιlff, Λάτμος, σελ. 220), η 

σκιάζονται μΕ πρασίνας σκι&ς κατ& την παλαιάν βυζαντινtlν μέθ-οδον, ίδίQ. 

τών μικρογραφιών, φωτιζό_μενα Ελαφρώς μΕ όλίγας λευκας γραμμάς 3). 

t) lJρβλ. τοιχογραφίας λ. χ. έν Σογανλij, παριi Je1'phanion, Deux cl1ape1les 
souterraines en Cappadoce, έν Revue aι-chθol. ΧΙΙ (1908) σελ. 15 κ. έ. 

2) Καl εlς τιiς μεταβυζαντινιiς τοιχογQαφίας καl τός πολU μεταγενεσtέQας φορη

τό.ς είκόvας καi. τεχνικώς κατωτέρας παρατηροϋμεν τΟ άπλοϋν τοϋτο είδος τ-ης πλά

σεως τοϋ :τροσώπου· αύται δμως διαφέρουσι πολU ό)ς Π<JΟς τiι>' κα-&όλου κατασκευi)ν 

άπΟ τιiς ήμετέρας είκόνας. Αί καλης τέχνης μεταβuζαντιναl τοιχογQαφίαι καi εlκόνες 

άκολου-fl'οϋσι την μέt!'οδον, 1\ν έκτης «'Ερμηνείας» γνωρίζομεν (πQβλ. Σωτηρlου, Φανε

ρωμένη ε. ά. σελ.128 κ. έ.), ούδέποτε δε σκιάζονται με πρασίνας σκ.ιάς, ώς αί ήμέτεQα~. 
3J Είς τό.ς καππαδοκικός τοιχογραφίας σί πρι:ί.σιναι σκιαί παρατηροίίνται είς τα 

μετι:Ί τΟν 12ον αί. μνημεία (πρβλ. καi JeηJlωninn, R~ψροι·t ctc. ε. ά. σελ. 18). 

1~ 
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Ή πτύχωσις δf:ν είναι Ομοιόμορφος έπικρατοϋσιν αt πολυπλη{}εϊς έν 
ε'ίδει zicl{-zack πτυχαί, αϊτινες έν{}υμίζουσι μωσα'ίκd τοϋ 12ου αίώνος τfjς 
'Ιταλίας (MonΓeale, Παλέρμοu, Άγ. Μάρκου κλπ.), καl α! έv ε'ίδει γραμμwν 
πτυχώσεις, αί τόσον συνή3εις εlς τd &νατολικα Εργα, αϊτινες--ώραίαι ένίοτε 
καl άρμονικαl-σχηματίζονται 00ς έπl τΟ πλεϊστον διd σκοτεινών χρωμάτων 
ε!ς τι\ άvοικτόχρωμα έvδύματα καi δια φωτεινών ε!ς τι\ βαllύχρωμα· ε!ς ολίγας 
δε σκηνCtς παρατηρείται καl η έλαφρCι καl άκριβης πτύχωσις, Οπως είς τΟν 
'Άγγελον τού Εi'Jαγγελισμοu καi τι\ς Μυροφόρους της Σταυρώσεως. Τα έv
δύματα μόνον τού Χριστού φέρουσιν, ώς ε'ίδομεν, ε!ς ολας τaς σκηνι\ς (πλην 
της σκηνης τοϋ ~Ελκομένου) &ντl πτυχών χρυσdς &νταυγείας, κατι:Χ τi}ν μέ
ί}οδον, flτις παρατηρείται ηδη &πΟ τοϋ 10ου αίώνος είς μωσα"ίκd κ.αl μι~ 
κρογραφίας, και προέρχεται εκ: της τεχvικης τών χυμευτών (σμάλτων) μάλ
λον παρ& τών μωσαϊκών- η μέ\}οδος αϋτη, γνωστfι ύπΟ τΟ Ονομα «χρυσο
κονδυλιά», παρατηρεΙται συχνότατα μέχρι τοu 14ου α!. περιοριζομένη ε!ς το 
1'vδuμα τού Χριστού, γενικεύεται δε ε!ς τi]ν μεταβυζαντινi]v ζωγραφικήν. 

C/Οσον άφορ~ τέλος τα χρώματα, oL τόνοι είναι Ολίγοι, άλλα itερ· 
μοl καl ώραίοι κατ& τΟ πλείστον- παρατηροίίvται ίδίως &ρκεταί &ποχρώσεις 
τοίί έρυιJροίί, 'Lκανd δδ Επίσης είναι καl τα άνοικτόχρωμα ένδύματα (λευκο-

, 'δ ' ' ) ' Θ ' ' ' Χ ' !t ~ "'λ πρασινα, ρο ι να και κιτρινα · η ... εοτοκος και ο ριστος ει ναι εις ο ας 

σχεδΟν τ aς σκηνaς με τα αuτι\ χρώματα έζωyραφημένοι. "Οτι δε σκοπος τού 
χρώματος δΕν είναι η δια τούτου άπόδοσις τ<Ον φυσικών τόνων, dλλ' άπλώς 
η πλ!]ρωσις τού σχεδίου, άντιλαμβανόμεllα κάλλιστα ε!ς τaς Ιjμετέρας τοιχο-

~ " .Q. ~ ; ~ δ~ ; ' ~ ' β ;_Q. !t e γραφιας, ενυα, ενιοτε, εν υματα, κομη και αρχιτεκτονικον αυος ειναι, ως 

εϊπομεν, μΕ fνα καl τΟν αϋτΟν τόνοv έζωγραφημένα (rΥπαπαντfι καlάλλ.). 

Συμφώνως πρiις τ' άνωτέρω έκτεllέντα, τiι /'τος 1282 τfjς έπιγρα
φης, τΟ άναγραφόμενον ώς χρόνος τflς «άνακαινίσεως» τοϋ ναϋδρίου, 1) 

δΕν άνταποκρίνετ~ι άκριβ(δς πρός την είκονογραφίαν καl την τέχνην τών 
τοιχογραφιών, αϊτινες παρουσιάζονται οδτως ίκανώς καιJυστερημέναι. ΔΕν 
ύπολείπεται λοιπόν είμη να δεχifώμεν τας τοιχογραφίας ταύτας τοϋ τέλους 
τοϋ ιsου αίώνο; ώς άντιπροσώπους συντηρητικής μοναχικής τέχνης, fίτις 
·6μεινε πλειότερον προσκεκολλημένη είς τα άρχαιότερα πρότυπα και μάλιστα 
τ& &νατολικCι καl f}τις Εμφανίζ~ται πολU άπλουστέρα καl πτωχοτέρα άπΟ 

1
) Ή Ο:ρχη τfις άνωτέρω {είκ. 3) παρατε&είσης έπιγραφfις λαμβάνεται πι&ανώ. 

τατα και ένταϋ{}α κατα την έπικρατοίίσαν συνήitως έν ;:;fι μεσαιωνικfι καitόλου έποχfi 
σύγχuσιν των όρων : άνηγέρtlη η άνφκοδομήitη καl &νεκαινίσ{}η. 

J 
k 

ι 
1 
' 
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&πόψεως είκονογραφίας, κατωτέρα δΕ άπΩ άπόψεως τέχνης, &ν -3-ελήσωμεν 

ν& συγκρίνωμεν ταύτην πρΟς τα σύγχρονα 8ργα τοϋ Βυζα\·τίου καl πρΟς 
τΟν κύκλον τfjς έπιδράσεως αUτών, τα ζωογονούμενα άπΟ τώv μέσων ηδη 

τοϋ 13ου αίΟΟνος μΕ νέαν πνοήν .. 1) Οϋτω δΕ δυνάμε3α να κατανοήσωμεν 

δια τίνα λόγον καl μετα rαϋτα, έν πλ!]ρει 14Ψ α!ώνι, τα l'ργα τfiς ~ωγ;α~ι
κfj; δΕν παρουσιάζουσιν όμογένειαν καl Ενότητα είς τfιν τέχνην και αι νεαι 

μέ3οδοι δf:ν κατορftώνουσι να έξαφανίσωσι τι:'.ις παλαιοτέρας. 

Ύ πολείπεται τέλος ·ιd προσδιορισ&ώσιν Ενταϋifα οί άναγραφόμενοι 
είς τας έν άρχίi παρατειtείσας έπιγραφάς : Βασίλειος κal Λέωγ Σαγομαλfiς 

ΤΟ Ονομα τοϋ Λέοντος είναι προφανώς μεταγενέστερον έπί τοϋ πωρί

νου πλαισ[οu τijς ΙΙύρας τοϋ ναϋδρίου χάραγμα (ε!κ. 4), iJα ήδύνατο δε 
; e ~ ~ ' 'ς α'ρχα'ς τοU 17ου ν~ &ποδο8fi και είς τΟν φερομενον ως ακμασαντα κατα τα 

αίΟΟνος Λ~οντα Σαγομαλιiν-Ciν ε'ίχομεν άλλοitεν σχετικι:'.ις είδ1lσεις περl τοίi 
Εγγόνου τούτου τοϋ πρωτονοταρίου Θεοδοσίου -άλλι1 καl είς γ~νον Ετέρου 

άγνώστου Σαγομαλd, ι:Ος έρμηνεύομεν κατωτέρω. , ,., _ e 

Σπουδαιοτέραν σημασίαν Εχει τό Ονομα τοϋ Βασιλειου Σαγομαλα, ως 
Ή ~ ' e ~ 

συνδεόμενον άμεσώτερον μΕ τΟ ναiJδριον τfiς ΑίγίνtJς. ε~ι:ρα_φη~ η αν~-
γράφοuσα αuτον είναι γεγραμμένη δια λευκού χρωματος επι της ερ~llρας 
ταιν.ίας της χωριζούσης τdς συν8έσεις dπΟ τών όλο σ ώμων παραστασεων, 

αϊτινες δΕν φαίνεται ν' άνεκαινίσftησαν είς νεωτέρους χρόνους• συμφώνως 

πρΟς ταύτην μάλιστα 3d ήδύνατό τις να ftεωρήσn τόν Βασίλειον καl_.. ώς 
'Lδρυτην 11· άνακαινιστfιν τοϋ ναϋδρίου. Ποίος flτo Ομ~ς δ !tΒασί:ειος ~υ τος 
Σαγομαλάς είναι δύσκολοΥ να προσδιορισ8ij. Πιllαvως ειναι αδ~λφος τις 

τοϋ ύπΟ τοϋ Θεοδοσίου ώς γεν άρχου της οίκογενείας άναφερομενου Μι-
' e ~ ' '< 

χαήλ, έγ καταστα8εlς &πΟ τοϋ. ~Άργους είς Α'ί~ιναν κα~ υπηρετ:σα:, κ~αι ου-

τος τοuς Φράγκους (πρβλ. έπιστολijν ΘεοδοJιου παρα Κρουσιrρ ε. α. σελ. 
' ' ) 8 ' ., 1t α 92 «τΟ έκείftεν δΕ άφίημι λέγειν δι& το μακρηγορον» , πι ανον ομως ει ν ~ 

καl να μη Εχu σχέσιν τι να πρΟς την γνωστfιν οίκογένειαν τών, Ζ~γομα~α 
είμη μόνον κατ& τΟ Ονομα, Οπερ ήδύνατο να προέρχηται (κατα την γνω-

, ) ΕΙ.ς τα άνωτέρω -80: 11 δύνατό τις νό: προσ-&έση ότι ενδείξεις , τής σχέσεως ,τ&~ 
τοιχογραφιών της Αίγίνης πρΟς έργα τής &νατολικής μοναχικijς τεχνης ε~να~ και αι 
πολλαt άνορftογραφίαι των επιγραφών των σκηνών, &ς παρε-&έσαμε'ν μετα 'της πε?ι
γραψης &νωτέρω, αϊτινες σπανιώτερον όπωσδήποτε εlς τοιχογραφιας, με;αλω; κεν
τρων τοϋ Βυζαντίου παραtηροίίνται. Κατό: τοϋta αί ήμέτεραι τοιχογραφιαι ~ομοιαζουσι 
τιlς καππαδοκικάς, ών τιlς έπιγραφ<Χς εξέδωκεν LδίQ- ό Jeη;haΨιio1l έν Melanges de 
la Faculte ω·ientπle, τόμ. ΙΙ, σελ. 305 κ. έ. 



276 Γ. Α. Σωτηρίου- ·π ~Ομορφη εκκλησιό Αfγf.\'ης. 

μην τοU κ. Φ. Κουκου!ιΕ) καL έκ τοϋ Επαγγέλματος αύτοίi η ενος tών γεν

νητόρων του} άφ' ού σαγομαλλaς δύναται να σημαίνη τΟν έμπορευόμενον 
μαλλία δι& σάγους η ράπτοντα η πωλούντα σαγία μάλλινα-χονδρ& μάλλινα 

ύφάσματα.-(Περl τijς οίκογενείας Ζυγομαλά βλέπε καi νεωτέραν μελέτην 
τοϋ Π Ζερλέντη, Παραλειπόμενα τοϋ ο'ίκου Ζυγομαλά, 'Aitijναι, 1923). 

Κατα τοUς χρόνους τfjς Lδρύσεως τοϋ ναϋδρίου ή Αίγινα ύπ1lγετο είς τfιν 

βαρωνείαν τfίς Καρύστου, Εξουσίαζε δΕ αύτfjς ή οlκογένεια τοϋ "011ωνος 
de Cinon, οu/Jέντου τij; Καρύστου καl τijς Αίγίνης (βλ. Μilleι·-Αάμπρου, 
'Ιστορία τijς Φραγκοκρατίας, Α'., σελ. 267· πρβλ. καl σελ. 167 καl 70 κ. ε.). 
<!Οτι Ομω; έν Αίγίνη παρέμεναν καl σημαίνοντες </Ελληνες άποδεικνύεται 
καl έξ ετέρας επιγραφijς (Ι] ν παρα/Jέτω ένταϋ/Jα έξ &ν εκδότου μου περl Πα
λαιοχώρας τijς Αίγίνης μελέτης), έντετοιχισμένης σήμερον είς νεώτερον ναον 

τοϋ Κάστρου τfjς Παλαιοχώρας, κα\1' Ύμ• «άνικοδωμήffι ό πανσέβαστος ναΟς 

του 'Αρχαγγέλου ΜιχαΎ;λ παρd !(ωνaταντί1ιου τσϋ Βριένι, ετους ,ςωα '(6801 
=1293 μ. Χ.)». 

ΙΌ Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΓΛΩ~ΣΙΚΛΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΙΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

Καταχωρίζω κατωτέρω δλίγας παρατηρήσεις γλωσσικaς είς διασάφη

σιν της σημασίας λέξεων καl χωρίων μεσαιωνικών η είς διόρ{}ωσιν αύτi11ν 

η καl &πλώς είς πλουτισμΟν τfjς χρήσεως αύτών. τα παρατηρ1lματα &ποσπώ 

Εκ μακροτέρας συλλογijς λεξιλογικής, ή όποία δΕν είναι εϋκολον ν& δημοΜ 

σιευ8Ό Εν τψ συνόλφ της Sπl τοϋ παρόντος, δι& τοϋτον δΕ τΟν λόγον δ& 

μοι Sπιτραπfi η βραδεία καl κατ' αποσπάσματα δημοσίευσιςΙ προτιμητέα 

πάντως τfjς άορίστου &ναβολfiς. 

τέως. 

ΕLς τσUς βυζαντινοVς συγγραφείς &παvτq τΟ τέως πολλάκις μΕ την 

σημασίαν τοϋ τούλάχιστον, ήτις πι-&αν(Οtατα παρελ1lφftη Sκ της δημοτικη:; 

χρήσεως. Έκ της χρονικiiς σημασ(ας ε~κόλως ήδύνατο να προέλ{}η ή τοu 

τοUλάχιστον, Οπως φαίνεται π. χ. είς τΟ έξijς χωρίον τfις ., Αηιης Κοhνφιijς 

(~κδ. Reifferscheid 2, 224): «toi>ς εποίκους &νεκαλέσατο, όπόσοι τέως 

Εσώζοντο»=fως τότε, τόύλάχιστον. Παραflέτω μερικα χωρία τfjς άΗησαυ. 

ρίστου, κα3' δσον γνωρίζω, σημασίας ταύτης. 

Είς τΟ Εγκώμιον τοϋ άγίου Άρσενίου τΟ γραφΕν ύπΟ τοϋ Θεοδώρου 

Στουδίτου καΙ δημοσιευfleν ~πο τοϋ Nissen εν Byz. Neugr. J aln·b. τ. 

1 σ. 251 άπαντg: «τίς Εχ τών δύο ηρεσέν σοι; ό δf: άποχρι8·ε1ς Εφη· Εμοl 

τέως δ Αίγύπτιος 1jρεσεν». Είς τα Τυπικa τοϋ Δημητριέφσκη σ. 663: 
«γενέσ&αι ... τρισάγιον .... παρά τινων μοναχών άπΟ της μονής, εLμη 

πλειόνων, τέως τεσσάρων». Παρ& τψ 'Αποκαύκφ (Βυζ. Χρον. 3,272): «ό 

μακαριώτατος Βουλγαρίας 1 Ον ύπερftαυμάζω τέως Sγι1 τοϋ βίου>). Παρα 

Ζωναρ(j (ΧVΠΙ, 17 :) «Εκείνος 8τοιμος είναι ποιflσαι τοϋτο Ελεγεν, εΊ αύτό) 

ό λογοδέτης Ν ικηφόρος έκδοδείη η τέως Εκ μέσου γένη τα ι, cbς κοινfι συ μ~ 

φορά». Έν τij) βίφ τοϋ &γίου Νίκωνος τij) έκδο/Jέντι έν Νέφ Έλληνομνή

μονι (3,215:) «ένΟς δΕ τέως η δύο Επιμνησ&έντες τών Εναγχος τελεσ&έντων 
ftαυμάτων, Εν τούτοις τΟν λόγον περιγράψομεν». Παρ& τfi 'Άννη Κομνηνίi 

(Reifferscheid 2,53): «ί'γωγε τέως ο~ πάνυ τι γινώσκειν ι'χω βεβαίως>. 

:Εν γράμματι Λέοντος πρεσβευτοϋ tοϋ ~τους 997. δημοσιευ/Jiντι τελευταίον 
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έν Byz. Zeitsclπ (25,105) &παντ<j:: •φ!] νομίσης Ι!νδοξε .... καi πνευ

ματικε άδελφέ, ήττόν σου λυπη{Ηjναί με έπl τίi τοϋ κοινοϋ πατρΟς στερή

σει, &λλ' εί μη πλέον, τέως 'ίσον πληροφορή8ητι». Είς τ& Po1nnes Pω
dωmiqnes (Hesseliιιg- Pe1'1ιot IV 94): « Ιiν γaρ ούκ έγυρίζετο ράψιμον 

είς τΟν κόσμον i όκάποιας η~ώς γειτόνισσας ροϋχον να παρελύ-θην I καl 
παρευ{}iις να μ' Εκραξεv- δεϋρο, τεχ.νίτα, δεϋρο .... ». τα παραδείγματα 
δύνανται να πολλαπλασιασflοϋν, &λλα νομίζω Οτι καl τα άνωτέρω &ρκοϋν 

είς πίστωσιν τfις παρατηρη8είοης σημασίας. Έαν αϋτη είσfιλθεν, ώς δπέ-

8εσα &νωτέρω, εκ τijς δημοτικijς χρήσεως, /!πρεπε να σψζεται μέχρι σήμε

ρον. Τοϋτο πράγματι συνέβη. Ό λεξικογράφος Geτιπαηο την λ. almeno 
Ερμηνεύει δια τοϋ «τειώς», τΟ Οποίον μέχρι τοϋδε λέγεται έν Χίφ δπΟ τΟν 

τύπον τιι:bς καl {}ιc1ς καl &κιώς. 'Εν Λέσβφ λέγεται έπίσης «τγιι:bς» καl 

«8γιmς> (Άναγνώστου, Λεσβιακ& σ. 147). Είναι &λη8ες δτι ό σεβαστος 

κα()ηγητ!]ς κ, Χατζιδάκις έτυμολογει το χιακόν 8ιmς (έν τiρ Λεξικογρ. 

'Αρχείφ τiρ προσηρτημένφ ·εί; τijν 'Α8ηνιΧν τ. 29 σ. 11) έκ τοϋ τοίως, 

άλλα νομίζω Οτι, μετα την άπόδειξιν Οτι κατ& τΟν μεσαίωνα τΟ τέως έδήλου 

Ο,τι καl τΟ ση_μερινΟν χιακiιν 3ιώς, είναι άσφαλης ή έτυμολογικη αύτών 

ταύτισις. Την έκ τοϋ τέως άρχην τοϋ χιακοϋ 3ιι1ς ύπώπτευσε καl δ PeΨιnot 

(Λαογρ. 7,300) χωρiς ομως νa παράσχη και τ&ς &ναγχαίας aποδείξεις. Και 

ό Ducange ύπώπτευσε φαίνεται την ετυμολογίανι διότι σημειώνει «τειcΟς 
salteιn τέως». 

Μαλλωτι\ν-μαλλωτάeιον. 

Το έιτίθετον μαλλωτiις είναι σύνη()ες κατ& τον μεσαίωνα (βλ. Λεξ. Σο. 

φοκλέοvς), τούτου δΕ τΟ οίιδέτερον μαλλωτδν έλήφ{}η ώς οUσιαστικΟν χαl έ~ή

λου1 πι-&ανώς, είδος γούνας η κοντογουνίου. ~Η είδικfι σημασία τοϋ ούδετέ 

ρου μαλλωτοϋ δεν /!χει ()ησαυρισΜj μέχρι τοϋδε ε!ς τa λεξικά. Χαρακτη

ριστικη μαρτυρία τοϋ μαλλωτοϋ είναι ή έν τiρ τυπιχiρ τοϋ Στουδίου (Migne 
PG, ~9, 1 720): "~καστος &δελφiις οφείλει /!χει ν uποχάμισα β', έπανωφόρια 

β', μαλλωτδν Εν, κουκούλλια β', έπώμιον μικρΟν είς τΟ διακονεί ν ... καl Ε τε· 
ρον έπώμιον μαλλωτΟν μέγα». 'Επίσης άπαντg ή λέξις εΙς αλλο διδακτικΟν 

χωρίον τών Poeιnes Prodroιniques (Iiesseli1ιg-Peτnot, Ι 93): <<κα\ 

κάμνω λινοβάμβακον ίμάτιν και φορώ τοf, sχεις με κουρατόρισσαν, sχεις 

με άναπλαρέαν i καl κάμνω καl τα μαλλwτά, κάμνω καl τα ναρ8ήκιαu. 

Τό ούδ. μαλλωτό σήμερον δεν είναι σύνη()ες είς τον Έλληνισμόν, 'ίσως 

διότι άvτικατεστάflη ύπΟ _τfις λ. γούνας η κοντογούνι. Διατηρείται Εν τού~ 

τοις ε!ς τοuς Κουτσοβλάχους τijς Μακεδονίας uπο τον τύπον malliotu, 

I W 
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τΟ όποίον είναι Ενδυμα Ολίγον μακρύτερον τοϋ ζυπουνίου, Εσω{}εν μαλλω~ 

τόν, είδος δηλ. γούνας 1). 

'Εκ τοϋ μαλλωτοϋ έσχηματίσ8η και υποκοριστικΟν μαλλωτάριον, τΟ 

όποιον δμως ό Δουκάγγιος παράγει έχ τοϋ μηλωτ1]-μηλωτάριον (βλ. λ.), ένiρ 

ό Σοφοκλijς (λ. μαλλωτάριον) το ένόμισε ταυτόσημον προς το έπώμιον! 

ΤΟ μαλλωτάριον κείται έν τψ τυΠικψ τοϋ Στουδίου (Εν11
1 

άνωτ. Mig·ne, 
PG. 99, 1720): «ε!ς δε την κλίνη ν έχέτω (δηλ. ~καστος &δελφος) ψία()ον, 

κιλίκιν καl δύο μαλλωτάρια». ΤΟ χωρίον τοϋτο δεικνύει Οτι τΟ μαλλωτάριον 

δΕν fιτο Ενδυμα, ώς ένόμισεν ό Σοφοκλης, άλλα σκέπασμα τοϋ κατακλινο

μένου μαλλωτόν, είδος βελέντζας. Αί λ. μαλλωτό και μαλλωτάρι ()a ήδύναντο 

. να έπανέλ()ουν ε1ς χρijσιν, προ πάντων η δευτέρα &ντι τijς βελέντζας! 

Γeαμματίζω-γαμματlζω. 

'Εν τίί Revue des Etuι!es Grecqnes τ. 32 σ. 310 έδημοσιεύ()η uπο 
τοίi Heιιzeu α:κριτικψον γράμμα» Εκ Θεσσαλίας τοϋ δεκάτου τετάρτου α'Lώa 

τος, Ενδα φέρονται καl τα έξfjς: «πορευομένη Εως τΟν ποταμΌν λεγόμενον

Βελ<'iν και γραμματιζομένη έντος τοϋ λόγγου τοϋ προς τοϋ Μερτζίου έν 

τfi τοϋ συνόρου πέτρq., τfi λεγομένη Άκονίτη καl στρεφομένη κυκλοτερώς 

είς τΟν ΠυργετΟν». ΤΟ Qfiμα γραμματίζω δΕν Εχει λόγον ένταίiitα, δΕν 1lδύ

νατο να τε3fi έν τίi σημασίq; τοϋ κάμπτεσ&αι, Ίlν άπαιτεί ό νοίiς τοϋ 

χωρίου. Άντι τοίi &νω]του γραμματιζομένη πρέπει να γραφίί γαμματι

ζομένη. Τοϋ ρήματος τούτου, τΟ Οποίον Ο Δουκάγγιος έγνώριζεν έξ ένΟς 

παραδε(γματος, Ι!χομεν σήμερον πλείονας μαρτυρίας έξ εγγράφων, έκ τών 

Οποίων παρέ{}ηκέ τινας ό κ. Ξαν{}ουδίδης εLς_ τfιν ό)ραίαν του διόρftωσιν 

χωρίου τοϋ Χρονικοϋ τοϋ Μορέως έν τiρ βιβλίφ, 'Αφιέρωμα είς Χατζιδά· 

κιν 1921 σ. 80. Είς τaς έκει μαρτυρίας liς προστε()οϋν ενταϋ()α δύο stι 

παραδείγματα έκ τών έγγράφων τών έκδο8έντων ύπο Milclosiclι κα[ JJful
ler (Acta et diplωnata graeca), t. 4 σ. 6: <>γαμματίζει προς μεσ1]μβρίαν» 

t. 2. σ. 217: «γαμματίζει πρός &νίσχοντα f]λιον». 'Επίσης ε!ς sγγραφον 

τijς μονijς tοϋ 'Ά8ω Παντοκράτορος (Actes du Pantolπatoι· σ. 36) 

φέρεται: «γα μ ματίζει τΟν ράχωνα1 ράχωνα καl πηγαίνει Ε ως είς τfιν πυρ ο~ 

βολόπετραν», Είς Ολα ταϋτα τα χωρία ·τΟ γαμματίζειν=κάμπτειν, κάμπε· 

σ{)αι, τfιν Εννοιαν δΕ ταύτην άπαιτεί καl τΟ άνωτέρω χωρίον τοϋ ftεσσαλικοϋ 

έγγράφου, οπου γαμματιζομένη=καμ1tτομένη. Τό νέον χωρίον μ<'iς διδά· 

1
) Ι3λ. TVace-Tlωπιpso1t, The Nωηads of the Ball{all 1914 σ. 61. αUτό&ι Χ(.(i 

είκΟΟν μΕ μαλλωτό. 

I . 
't' 
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ιΥκει προσέτι Οτι πλην τοϋ γαμματίζειν Ελέγετο έπl τfjς αUτης έννοίας καΙ 
ό μέσος τύπος γαμματίζομαι. 

Δικαιότατον~Δικαιiί.τον. 

'Εκ πηγών φραγκικών άναφέρεται Ο τι έν Χίφ έπl τfjς Γενοατοκι.ιατίας 
έκαλείτο δικασηlριόν τι Δικαιόταrο 1). 

Ύ ποiJέτω οτι ε!ς τ.Χς φραγχιχaς πηγaς δεν &πεδόiJη δρ&ώς το ον ο μα 
καl Οτι Δικαιάτον έκαλείτο καl Οχι Δικαιότατο τΟ δικαστήριον. Δικαιάτο 
λέγεται μέχρι σήμερον είς τΟ Σινd και εtς τΟ </Α γιον "Ορος Οχι μόνον τΟ 
&ξίωμα τοϋ δικαίου, άλλα καl τΟ ο'ίκημα δπου μένει. 'Αλλ' δπως ή λ. δικαίας 
λέγεται σ1lμερον έν Σινg μΕν περl τοϋ J.ναπληροϋντος τΟν άρχιεπίσκοπον 
καt διευ-θύνοντος nlν πνευματικfιν αUτοϋ δικαιοδοσίαν εν τfi μονΌ, εν 
eΑγίφ δΕ 'Όρει περl τοί: dντιπροσωπεύοντος ε'ίς τινα σκfjτιν τΟν fιγούμε
νον τfjς μονfiς, έκ τfjς όποίας Εξαρτάται ή σκfiτις, άλλοτε δ' Ομως είχε εύρυ
τέραν Εννοιαν, οϋτω πρέπει να δεχ-θώμεν Οτι συνέβη κατά τοVς μέσους 
χρόνους καl ώς πρΟς την λ. δικαιάτο. Πράγματι δικαϊος η κατ& δοτικην 
δικαίφ δεν λέγεται μόνον ό τοποτηρητfις η άναπληρΟ?της εκκληοιαστικοϋ 
άρχηγοϋ, &λλ& καl πολιτικοϋ. Οϋτω ε'lς τfιν συνίtήκην τοϋ Μιχαfιλ ΠαλαιοΜ 
λόγου μετα τών Βενετών άναφέρετ:αι: 2) «παρU τοϋ μπαLλου η παρ& τοϋ 
δικαίφ αύτοϋ ». 

'Επίσης ε!ς το χρονιχον τοϋ Μ:ορέως (Sclιnιitt, στ. 1879:) «ε!ς 
τρόπον δέ και άφορμηv μπάϊλος γ& ρ να είσαι ..... ! κι' α μοϋ φανΌ κι' 
άρέση μου να στείλω δίκαιόν μου I άπΟ ~ικούς μου συγγενείς Εσω είς χρόΜ 
νον έ'να I τά .... -καl την άφεντία να toίi τfιν παραδώσης». Και στίχ. 
4689 Η: «&φήχοντα είς Μορέαν δικαίον του δια μπά'ίλον.>> Είς τα Acta 

et diplωnata gι·aeca τοϋ i11.ilclosic1~ χα\ Mιϊller (τ. 4 σ. 291) &ναφέ
ρεrαι «ό δικαίφ» ε'ίς τΟν άναπληρωτfιν η άντιπρόσωπον μητροπολίτου: 
«δι' ύπογραφrjς άρχιερατικfiς αύτοϋ τε τοίί Λίμνης και τοϋ δικαίφ τοϋ 
Μιλήτου». 'Εν Actes de I' Athos 5,173: "Δωρό&εος &μαρτωλος καl 
δικαiφ τοϋ πρώτου» (τσϋ &γίου 'Όρους δηλ.). 

'Αφοϋ λοιπΟν ή λ δικαίος δΕν ·ητ:ο μόνον έκκλησιαστική, 1Ίδύναrο καl 

--------
') JJλ. HO]Jf- VlastoJ Lcs Giustiniani dynastes dc Cllios _l_~~s σ. 130. Π β. 

ΒJ.αοτοV, Χιακrl 2,30 καl Ζολώτα-Σάρρου, 'Ιστορία τijς Χίου τ, 2 σ. 422. 
2

) Tafel-Thonιas, Friedens~-ιιnd Handelsveι·tι·ag des griecJiischcn Kaisers 
l\Iichae1 PaJ.aeologos ιnit der Repnblik Venedig 1850 σ. 21. 'Η α-ύ·c·~ συν-&ήκη καt 
παρά Lingentllal, Jus Graecσroιnanum τ. 3 σ. 587. 
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ή λ. Δικαιdτο να άποδοθfι είς πολιτικα δικαση]ρια καl δι' αύτΟ νομίζω Οτι 
Δικαιάτο καl Οχι Δικαιότατο Εκαλείτο τΟ εν Χίφ δικαστήριον. 

"Ας προστε&ίj ενταϋ&α οτι ό Σοφοχλijς δεν /!χει τ!jν λ. διχαϊος, ό δε 
Δουκάγγιος δΕν €νόησε την αUτοτέλειαν τοϋ δικαίΌς καl δι' αUτΟ ύπΟ τΟ 
λfίμμα δlκαιος άναφέρει εν μόνον παράδειγμα μΕ τΟν τύπον δικαίφ. CH 
Ονομαστικη δικαίας, γνωστη καl είς τΟ ΧρονικΌν τοϋ Μορέως, προi)λ{}ε 
κατ' €μΕ εκ τfiς δοτικfiς δικαίφ Ο πως φαίνεται εκ τοϋ dνωτέρω παραδείγμα
τος τijς συν&ήκης τοϋ Μιχα!jλ Παλαιολόγου. 

ΔΕν συμφωνώ έπομένως πρΟς τΟν κ. Κουκουλέν, Οστις νομίζει Οτι Εκ 
τοϋ διχαιοφύλαξ προijλ&ε το δικαίας (Byz. ZeitschΓ. 22,493). Βραχύτεροι 

τύποι μακροτέρων Ονομάτων είναι συνήδεις εΊ.ς τd κύρια Ονόματα, Οχι τα 

προσηγορικά. Καl είναι μΕν &λη-θΕς Οτι Δικαίας &παντ~ καl ώς κύριον Ονομα 

(περl τούτου όμιλεί ό κ. Κουκουλές, Evίt. άνωτ.), &λλα τοϋτο προfiλ-θεν έκ 

τοϋ &ξιώματος τοϋ δικαιάτου, τΟ όποίον κατείχεν ό φερώνυμος αύtσϋ γενό

μενος, Οπως συνέβη και είς τα Ονόματα Σαχελλάριο;, Σκευοφύλαξ, Πρωτο~ 
σύγκελλος, Οίκονόμος, Πρωτόδικος κττ. 

Παναγία Χυμευτή. 

Έν. τfι μονfι τοϋ Σινd ύπάρχει είχι:Ον τοίί Βυζαντινού ζωγράφου 
'Ιωάννου, ε'ίς τfιν Οποίαν είχονίζεtαι έν t(ί) μέσφ ή Μ·ήτηρ Θεοϋ, έχαtέ· 
ρω& εν αuτfiς &ριστερa μ1ν Παvαγtα 'l Βλαχερνtησσα χαl Παναγtα η Όδη

Υ']τρια, δεξιι\ δε Παναγ(α η Άγιοσσρίrισσα χα\ Παναγ(α η Χυμευtή. Α[ 

πλάγιαι είκόνες είναι Εστραμμέναι Ολαι πρΟς η1ν κεντριχijν 1\Ιητέρα Θεοίi· 

Ένταϋ&α δλtγας λέξεις περl τijς οχι πολlι γνωστijς Παναγtας Χυμευ

τfjς. Χυμεύω, χυμεία, χυμευτής, χύμευσις κτλ. δΕν εlναι σπάνιαι λέξεις είς τα 

&λχημιχι\ χα\ τεχνιχι\ κείμενα τών Βυζαντινών. 1) Όρ&ώς δs παρετήρησε 

χαl ό Σοφοχλijς ε!ς το Λεξικόν του Βτι οί "Αραβες παρέλάβον έκ τijς 
έλληνικfjς τ!jν λ. χuμε(αv καl τ!jv μετέβαλαν ε!ς alcl1emie χα\ οχι οί "Ελλη
νες εκ τijς Άραβιχijς. 'Ιδιαιτέρως περl ε!χόνος χυμευτtjς 'J παρατηροϋμεν 
--- -------

1
) Βλ, Σοφοκλij καi Δουκάγyιον (λ. χυμεία) καί πβ. Α-!. Στεφανiδην, Συμβολαί είς 

την ίστορίαν τ&ν φυσικών έπιστ;ημών και ίδίως τfjς χυμείας σ. 19 και 74. Περί της 
τεχνικi]ς σημασίας τοίί δρου χuμευτ;Ος ίδ, παρό Reiske εις ΙΙορφυρογένν. τ. 2 σ. 
204 καί Σωτηρίου, Όδηγ. Ι3υζ. Μουσείου σ. 46. 

") ΤΟ Εκ Πάτμου κείμενον τΟ δημοσιε,•itέν ύπΟ Diehl έν Byz. Zeitsch1·. 1,511-
512 εtναι πολiι χρήσιμον είς διασάφηση· τfις λ. Αι"ιτό-&ι άναφέρονται: ((τίμια ξύλα 
τρία ών τΟ εν άργuροτζάπωτ;ον, χυμευτ;Ον καi διάχρυσον~· ι Εγκόλπιον δλοκόσμητον 
ή_ άγία Θεοτ;όκος ιiργυροχυμευtή')' «εtκΟΟν χρυσοχuμευtήJ), «σtαιρΟς εχων εtκονίσματ;α 
χυμευτά\). 
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δή καl μετα τctς παρατηρήσεις τοίί Reiske περl τijς τεχνικi'jς σημασίας 

της λ. χυμευτΟς δεν είναι άκριβώς γνωστόν αν πρόκειται περl είκόνός 

κεχοσμημένης δι· Επι{}έσεως ώρισμένων κοσμημάτων, σμαλτωμάτων η 

άλλων η επΙ μετάλλου Ρ.κτυπουμένt1 ς. Ύ π8ρ τijς δευτέρας εκδοχi'jς συνηγορεί 

το έξijς χωρίον τi'jς Συνεχείας τοίί Θεοφάνους (σ. 331,1): «ή iJεανδρικη 

tοϋ κυρίου μορφη μετι:Χ χυμεύσεως Εχτετύπωται». ~γ π8ρ τfjς πρώτης Εκδοχfiς 

τοίιναντίον συνηγορεί τΟ έπόμενον χωρίον Εκ τοίί τυπικοίί τfjς Πετριτζιωτίσ

σης τοίί εκδοiJέντος ύπο τοίί σεβασμ. Petit 1904 σ. 14,6: «ε~αγγέλια ... 

πολλο'ίς πάνυ άναλώμασι κατεσκευάσ~ησαν δια διαφόρων λί{}ων τε καl 

μαργάρων καl χυμεύσεως». 

~Όπως καl άν εχn, είκόνες χυμευται άναψέρονται &πΟ τοίi Κωνσταν

τίνου Πορφvρογεννήτου (τ. 1, 170,10: «τijς χειμεuτi'jς ε!κόνος τijς Θεοτό

κου>). ΒαiJμηδΟν fι λ. Ηαβε κατα χαρακτηριστικον τρόπον την ~ννοιαν 

τοίί ώρα ίου δπως ε!ς το έξi'jς χωρίον τοίί Πουλλολόγου στ. 125 ( !Vagner 
σ. 183): «την λυγερή,., την χυμευτην καl πάντερπνον την χi'jνα>. Εtς τον 

Κώδικα Σινα'ίτ. 2122 φ. 129α εtς &νέκδοτον διήγησιν περl τοίί μεγάλου 

'Αλεξάνδρου &ναφέρεται φύτη χυμευτη" !]το ι ώρα ία. 'Ίσως την αύτη ν 

Ι!ννοιαν εχει καΙ το παρct Διγενfi 'Ακρίτςt (Ι!κδ. 1J1'ηλιαράκη, στ. 2262) χω

ρίον: «χυμευτα Lμάτια με πολυτίμητα Εργα I ασπρα μικριl σωκάρδια, μετα

ξωτα ομοίως' καl στ. 1215: «είχε δε ρίζας χυμευτaς μετα λιiJομαργά

ρων•. Ή σημασία αϋτη δεν έ!!ησαυρίσ{}η &κόμη εν τοίς λεξικοίς. 

{Η διατuπω8είσα λόιπΟν κατd ώρισμέ~ον τεχνικΟν τρόπον είχcΟν της 
Παναγίας, η Χvμευτή, κατέστη περίφημος, ώστε και νd καταντήσυ καί 

επωνυμον τijς Παναγίας, οπως τα 'Οδηγήτρια, Άγιοσορίτισσα, Βλα

χερνίτιοσα κλπ. Ή Παναγία Χυμευτη τοίί Σινά δεν διαφέρει πλέον τεχνι

κώς τών άλλων επωνύμων τi'jς Μητρος τοϋ Θεσ.ϋ. 

Ή λιακό ς. 

Ή λ. ήλιακΟς είναι και κατ& τΟν μεσαίωνα πολυ συνή8ης, ώς βλέ .. 
πει τις προχείρως παρct Σοφοκλεί, Du Cange καl άλλοις λεξικογράφοις. 
Ό Σοφοκλiiς έρμηνεύων δια τοίί baJlωny, έξώστου, &πέδωσε μόνον μερι

κώς την άλλως &σφαλη καl πιστουμένην ταύτην σημασίαν. Ο~τως ό Άρμε· 

νόπουλλος (σ. 274) ομιλεί <<περl i]λιακοϋ !]το ι έξώστΟU)), ') 'Αλλct κατα τον 

1) Ό ήλιακΟς η έξώστης περιέ{}εεν ένίοτε Ολην την οίκίαν ώς μαρτυρεϊ ό Βησ· 

σαρ{ων είς τό έγκώμιον τ·i}ς ΤραπεζοUντος (έν Νέφ 'Ελληνομνήμονι, 13,189}: ι<έξώσται 

κύκλφ τοUς_ δόμους περ~ειλήφασι, πανταχοϋ τετραμμένοι και πΟ.σιν έκκείμενοι πνεύ~ 
μασινο. 

;] 
i 
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μεσαίωνα ήλιακΟς δΕν είναι μόνον ό έξώστης, άλλα καl τΟ δώμα 1) και τΟ 

περιστύλιον καl κα8όλου πdν τμfjμα τfjς οίκίας άνοικτΟν καΙ. προσήλιον, 

ώς παρετήρησεν δ Geτland εtς το περιοδικον Die GeistesΙvissenschaf
ten 1,745. 

Καl σήμερον ήλιακΟς ε[ναι μΕν Ενιαχοίi καl ό Εξώστης, άλλα συχνό· 

τερον τΟ δώμα, η ταράτσα, Εν Κύπρφ καl τΟ πρόστφον και ό διάδρομος 

τών οίκιώ,·, περί τΟν όπο ίον τα δωμάτια. 'Εν Βιδυνί~ ό διάδρομος οΏτος 

είναι άνοικτός. 'Εν Θράκη λιακΟς είναι δωμάτιον Uπαί-&ριον, είηlλιον. 

Ό ήλιακος είναι το κύριον χαραχτηριστικον τi'jς έλληνικijς βυζαΙ•τινijς 

χαl μεταβuζαντινf]ς οίκίας καt δρ-&ώς σήμερον Επιζητείται ύπΟ τών νεωτέ~ 

ρων &ρχιτεκτόνων fι προuiJήκη 5χι ένος &λλα πλειόνων ήλιαχών είς μεγα

λυτέρας οίκίας 2). 

A'L είδικώτεραι λοιπΟν σημασίαι τfίς λ. ήλιακΟς είναι γνωσταl σήμε

ρον, μετ& την συγκέντρωσιν τών σχετικών χωρίων ύπΟ τοίί Nissen 3) και 

τ aς παρατηρήσεις τοίί Geι·Jand ενiJ' &νωτ. 

Ένταϋ&α προσθέτω μόνον Ολίγα χωρία, τ& όποία δ8ν Εχουσι {}ησαυ~ 

ρισ{Ηi ύπΟ τών Λεξικογράφω\• καl τα όποία 'ίσως ε!ναι χρήσιμα είς τσUς 

εtδιχοuς ερευνητάς: Acta et Dipioll1ata Grmca (JJ1iklosicΛ-Mι1llω·) 

τ. 5,388: «δ δια καρυκοξύλου ήλιακΟς δ κατ~ 'ίσον τού &σκεποϋς ήλιακοίί))' 

τ. 6,6: «σταυροτρίκλινον ..... Εχον ήλιακΟν γύρωδεν άσκεπον και άνευ 

πάτου»· τ. 6,40: «δσπίτιον .... Εχον καl ήλιακΟν δωματηρόν>) · τ. 3,56: 
«ήλιακΟς άσκεπης πεπατωμένος δια πλακίων άλη1Jινών Ελλιπών και άσπρων 

ολιγοστών»' αuτ. 3,50: «i]λιακοίί χαμαγαίου προς μεσημβρίαν καl προς 

δύσιν άνωγέου fιλιακοϋ )) . τ. 6,38: «πύργος. . . . μεt& ή λιακού και εύκτη

ρίου». Παρa Βουστeωνiφ (Σά{}α, Μεσ. Βιβλ. τ. 2) σ. 414: «ο &φέντης δ 

Πρίντζης Εστεκεν είς τΟν ήλιακόν, και {}ωρώντα τσUς άν3ρώπους ποϋ Ετρε· 

χαν μΕ μεγάλην φουργίαν, ώρισεν καl Εσφάλισαν τα'ίς πόρταιρ. Παρ& 

Διγενii Άχρίτςt (έκδ. 1J1'ηλιαράκη, στ. 3990): «ήλιακοuς εποίησεν ΙiξωiJεν 

τοίί τριχλίνου». Εtς το ποίημα ΒελiJάνδρου καΙ Χρυσάντζας (στ. 550) 4): 

1 ) Είς τfιν Κωνσταντινούπολιν είδικιΧ οίκοδομήματα έκαλοίίντο ήλιακα 1) «δ στρογ
γUλος ήλιακός της Μαγναύρας>> ό κτισ{}εiς ύπΟ τοίί Μαυρικίου (ι'?εοφ. Χρον. de 
Βοοι· 1,274. Κεδρ. 1,6698 2) «ό ήλιακός τοϋ Φάρου» (Πορφυρογ. βασ. τάξ. 1,492 
καl 1,586) 3) ό ήλιακός τοϋ Βουκολέοντος)) (Γεωργ. Λfοναχ. σ. 885) 4) tιό ήλιακός της 

Νέας» Ποeφυρογέν. 1,586. 
2

) Περί τών μεταβυ'ζαντινών ήλιακών ίδ. καl-τd του κ. Α. Ζάχου, Sν Wasmuth1s 
Monatshefte fiir Baukunst, Jahrgang Vll, Heft 7i8 σ. 247-250. 

3
) Die Diataxis des Michael Α ttaleiates 1894 σ. 67. 

') "Εκδ. Legrand, Bibl. gr. vuJgaire 1,143, 
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«χορΟν ώραίωv γυναικών τΟν dρι{)μ0ν σαράντα Εξω8ε τοϋ ήλιακοϋ τού 
γύρου καitημένας". ΕLς τijν Pentateuque τοϋ Hesseling σ. 391 (Δευτε
ρονομ. · XXII,S): «νd χτ(σης σπ(τι καινούργιο καi νιi κάμnς κάγκελλο εLς 
τΟν ή λιακό σου». 

Μ t ίr η. 

Γνωστη εivαι ή μεγάλη καl κεντρικη όδΟς της Κωνσταντινουπόλεως 
ή αγουσα &πΟ ιης χρυσijς Πύλη; εLς η)ν άγίαν Σοφίαν καl r& άνάκrορα, 
δια τijς όποίας διήρχοντο αϊ Ιtριαμβεύοντες αiJτοκρ<iτορες.') 'Η Μέση λέγε

-τα ι Sνίοtε καl «μέση λεωφόρος» οίον έν τfi Χρονογραφί~ τοU Θεοφάνους 
(De Boor, 1,369): «σύρουοι δια της μέσης λεωφόρου». Πβ. χαl Θεοφύ
λακrον Σιμοκάττfιν (De Boor, 299): «δι<\ :της λεωφόρου, Ι] ν Μέση ν τιi 
πλή{}η κατονομάζουσιν». 

'Ολίγον διαφόρως όνομάζεται έν τfi Συνεχείg τοϋ Θεοφάνους (σ •. 
87,10): «άΠ1l" Ι!φιππος διιi της κατιi τijν'' μέσην (γρ. Μέσην) πλατείας 2) 

καΙ λεωφόρου πρΟς τΟν έν Βλαχέρναις ftείον ναόν». ~Η κατά την Μέσην 
πλατεία καl λεωφόρος =ι] Μέση. Εtς πολλaς έκδόσει; γράφεται 3) κακώς 
διιi μικροϋ μ, ο!ον Χ ρ ον. Πασχάλ. 1;598: "έπόμπευσε διιi τijς μέσης" 
άντ(: διa της Μέσης. Εtς τijν Μέση ν καl παρ' αiJτijν uπijρχε πλη3ος 
Εργαστηρίων, 4

) ωστε εύ.χόλως η },. κατήντησεν= άγορά· οϋτω γλώσσημα 
παρι\ Du Oange (λ. μέση) λέγει: «άγορά· η μέσψ. Τοιαύτην σημασ(αν 
Ι!χει παρa ΜαχαιρiJ (JJ1illω·--Satlιas σ. 299) ή λέξις: «ποίκασιν ψουμlν 
καl πουλοϋσάν το φτηνΟν εlς τfιν μέσην». Τοιαύτην Εννοιαν, νομίζω, Εχει 
χαi το χωρ(ον τών Poeιnes Pωdroωiques (Hesseling -Pernot IV 

81): «μη να χορτάσω τΟ ψωμiν τΟ λέγουν &φρατίτσιν I άλλα τΟ μεσοκά8α
ρον τΟ λέyουσι τfjς μέσης». Οι Εχδόται κακώς Ενόμισαν δτι μέση Ενταϋ3α= 
moyenne qualite (σ. 201). 

Κατα η) ν· Ε μην λοιπΟν γνώμην ή νέα σημασία τfjς λ. μέση=άγορ& 
προfjλθεν Οχι &π' εU8είας άπΟ τοϋ άρχ. Επι{Μτου μέσος, dλλd κατ' επίδρα
σιν τfiς πασιγνώ.στοu είς τΟν μεσαιωvικΟν "ΕλληνισμΟν Μέσης. 'Αλλ& καl 

1

) Περi της Μέσης βλ, Reiske, παρCι Κωνστ. Πορφυρογ. 2,167 καi. τdς παρατη
ρήσεις τοU Bury έν B:yz. Zeitschr. 18,208. 

~) ΜεταξU η':iν Έλλ_ήνων τής Κάτω 'Ιταλίας (Otτanto) μέση σήμερον=πλατεία. 
3

) Ή γραφη παρεπλάνησε τό\· ΣοφοκΙ.η καl ένόμισεν Οτι εlς τΟ παρά Πορφυρο· 
γεννήτφ βασ. τάξ. 69,4 χωρίον: «διέρχεται δια της μέσηςι) (άντL Μέσης) τΟ μέση= 
the ιniddle of anything. 

4
) Π β. Έπαρχ. βιβλ. Λέοντος (Nicole, 2-.1,19): (lμη εχειν κελεόομεν έξουσfαν 

χρυσοχόον οtκοι έργάζεσi}αι χρυσόν. ΊΊ·αργυρονJ άλλ" εν τοίς fQγαστηρίοις tής Μέσης» 

i 
.. ·.·"I ' 

ι 
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<'Ιλλη σημασ(α τijς λ. σχετ(ζεωι προς τijν περίφημον λεωφόρον τfίς Κωνσταν
τινουπόλεως. Μέση ώνομάσ8-η καl τΟ κοινόν 1 ή κοινη &ρχη καl δεν βλέπω 
πώς "~ μεσαιωνικη αUτη σημασία fιδύνατο να προέλ{}η &π' εύ~είας Εχ τοϋ 
άρχ. μέσος. Οuτω εϊς το τυπικον τοϋ ΦιλανΗρώπου Σωτηρος (Byz. Zeit. 

scl11'. 4,48,35) άπαντiί: "μη μόνον κοινi]ν i'χειν τράπεζαν iiλλα και κοινον 
μαγειρείον χαl κοινΟv Εργόχειρον άπάσας1 οϋτως γitρ ?:ί.ν την προσήχουσαν 
Επιμέλειαν δύναιτο εχει ν τΟ της μέσης εργόχειρον» =τΟ κοινόν. Εlς τοUς 
ΚυπριαχοUς 'Ασίζας Ονομάζεται μέση &πόφασις =ή &πόφασις τfίς &ρχijς: 
«δια μέσης &ποφάσεως όρίζομεν οίiτως» (ΣάiJα, Μεσ. Βιβλ. 6,561)· 'γρά
φει τijν ήμέραν τijς μέσης Ο:ποφάσεως ό νοτάριος» (αiJτ. 6,519). 'Η κοινi] 
άρχη τοϋ 'Άitω έλέγετο (καΙ λέγεται) Mέση=(Actes de l'Athos 6,7: «έπι· 
τηρητijς τfjς Μέσης»· αiJτ. 6,229: «μέγας οϊκσνόμος τijς Μέσης»).Εϊδικώτε· 
ρον μέση Εκλή{}η 11 κοινt) τράπεζα, τΟ κuινΟν ταμείον, ή κοινη, &πο-8-ήκη 
τροφ(μων τijς μονijς (ι] τελευτα(α σημασία σήμερον έν τfi μονfi Σινa). 'Εν 
τοίς Poinnes Prodι·oιniques (ΠΙ 128) άπαντiJ: «λέγυυν με: σήμερον 
LχitVς ού τρώγεται εLς την μέσην>>=εLς τfιν κοιν1Ίν τράπεζαν, κα~ώς δ' Ενό
μισαν οί Εκδόται δτι μέση EνταU8α==repas du ωidi! 'Εν τίj- Βακτηρί~ 
τών 'Αρχιερέων τίj Εχδοftείση ύπΟ Άνιωνίου Μομφερeάτοv έv τίρ Δελτίφ της 
Ίστορικης καl Έ3νολογικijς Έcαιρε(ας (τ. 3 σ. 137) &π,αντiί: «"ερl άμοι.
ράστων &δελφών- όποU πραγματεύεται ό ενας άπΟ ασπρα τfjς μέσης καl 
εύγατήσει καl λέίποντας ό πατi)ρ αύτοϋ πώς μοιράζουν». "'Ασπρα τijς μέση-ς 
Ενταϋftα:=χοινα χρήματα, τοU κοινού ταμείου τών &δελφών. ~Εν Εγγράφφ 
τοϋ δεκάτου πέμπτου αLώvος (Ν. ~Ελληνομν. 5,67) άπαντ~: «&περνώντες 
τα δ σα Εξοδεύσουν, εχουν τfιν Ciδ~ιαv να τα μαζώξουν &πΟ τfιν μέση ν 
τους» = &πΟ τΟ κοινΟν ταμείον. 

Είς Ciλλα χωρία, Οπου μέση=μέσον, φαίνεται &μεσωτέρα 1l σχέσις πρΟς 
το άρχαίον μέσος. Ο~τω έν τfi Χρονογρ. Θεοφάνους (de Βοοι· 1.457,25): 
«τΟ σφάλμα τΟ Ον είς την μέσην δμ&ν». Αύτ. 1,450,23: ((Εξελ-&οίίσα είς τfιν 
μέσην τοϋ έμβόλου> Παρa τοίς Scri]Jt. Origin. Oonstant. (PJ·egeJ' 
1,78,8): «εLς τijν μέση ν τοϋ ναοίi». Εϊς το Χρον. τοϋ. Μορέως (Sc!ι?nitt 
στ. 5340): ((tLς τf]ν μέση οί-Το-ϋρχοι Ciς είνε, κ' έσU 'ς την δπιCiτέλλα». ΕLς 
τa κατ& Λύβιστρον χαl Ροδriμνην ( J.f7agιιM· στ. 2264): « 'Εγw την μέση ν 
της όδοϋ έκράτησα &λιμμένος». Έν τούτοις καl ένrαϋ{}α Ε.πέδρασεν •ίσως 1) 

συνήδεια καl Εντεϋ-&εν tl χρfiσις τοϋ {}ηλυκοU μέση &ντlτού οUδετέρου μέσον. 
Καt _αί νεώτεραι φράσεις εφυγε &πΟ τi)ν μέση, Ελειψε &πΟ τfι μέση, 

δα σε βγάλω &πΟ τη μέση (δπου πάλιν τΟ μέση &vτt τοίί ούδ. μέσον) 
ύπέστησαν την Επίδρασιν τής συνή&ους μεσαιωνιΚiΥς Μέσης. 
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·Εκ τών ά~ωτέρω φαίνεται Οτι λεξικοyραφικώς δΕν 8χει τύχει της 

δεούσης προσοχfiς ή λ. μέση, διd τοϋτο δ' ήσαν άναγκαίαι αί άνωτέρω 

παρατηρήσεις. 

2καμματίζω - Έσκαμματισμένος. 

Ή λ. σκάμμα είναι συνη&εστάτη καl κατa τον μεσαίωνα καl δηλοί, 

ώς βλέπει τις παρ& τίρ .Στεφάνφ ~<αl τψ Σοφοκλεί, μέρος Εσκαμμένον, 1) 

τάφρον η άλλο τι, επειτα δΕ άγώνα, dftλoν. eH δευτέρα αϋτη σημασία 

είναι συνή3ης πολiι ε'ίς τοiις Χρισrιανοlις συγγραφείς, προσ3έτω δ' ένταϋθα 

καl ά&ησαύριστά τινα χωρία. 'Εν τiρ βίφ Μιχαiιλ τοϋ Συγκέλλου (Izνes

tij a τ. 11 σ. 261,2): φαρτύρων καλλινίκων <'Ηiλους καΙ οσίως βιωσάντων 
σκάμματα». Έν τiρ τυπικiρ τi'jς Κοσμοσωτείρας (Izνestija τ. 13 σ. 38,4): 
«πολλοίς· ίδρώσι καl σκάμμασι καl Εξόδοις. . . . Εξ Ερειπίου είς μονασtή

ριον κατεστrjσαμεν». ΚαΙ σ. 46,26: ,εαυτον εκδοuς πολλοίς ίδρώσι καί 

σκάμμασι τiρ εμφ βουλήματι καΙ {}ελήματι». Είς τ& {ίαύματα τοϋ άγίου 

Εύγενίου 2
) σ. 20,6: «τον ά&λητην στομώσαντες καΙ τa σκάμματω>. Παρa 

Κανtακουζηνψ 1,240,19: <'tοιαϋτα τα τοίί πλάνου, fνεδρα καl σκάμματα». 
"Αλλ η σημασία μεσαιωνική, ι'Η}ησαύριστος αύτή, εlναι ή τοϋ πηλοίί 

(Οστις Εσκάπτετο, ώρύσσετο είς τα πηλωρύγια), και κα6όλου fπειτα ή τοϋ 
σάπωνος η τοϋ σαπωνονέρου. eH σημασία αϋτη &παντ{}: είς τα Ροθωes 

Pl'Odroωiques (ΠΙ 114): 8) «τρίψέ με καl τάρασσε το σκάμμα» (λέγει δ 
λουόμενος). 

Σήμερον πολλαχού τοiί 'Ελληνισμού είναι σύνη&ες το σκάμμα=σαπου. 

νάδα, σαπουνόνερο. Ό Foy (Lautsystem σ. 75) ήτυμολόγησε το σκάμμα 
τοϋτο Εκ τοϋ ρωμανικοϋ scuma, λατ. spuma. ~Η παρατt]ρησις ύπΟ πάσαν 
Εποψιν εlναι &πί{}ανος. 

"Ότι Ηληνικ/ι είναι IJ λ. δεικνύει καl το παράγωγον σκαμματίζω= 
πλύνω μΒ σκάμμα, σαπουνίζω. ΜΕ την σημασίαν ταύτην άπαντg τΟ σκαμ

ματίζω καΙ είς την Pentateuqne (Hesseliιιg). Έξοδ. 19,10 (σ. 148): «νa 

σκαμματίσουν τa ροϋχα τους». Σ1]μερον επίσης λέγεται πολλαχού το σκαμ

ματίζω μ€: τi]ν Εννοιαν τοϋ σαπουνίζω η άφρίζω: τΟ σαπούνι δΕ σκαμμα

τίζει==δΕν άφρίζει· Εσκαμμάτισα τα ροϋχα==Εσαπούνισα. 

1
) Περl τi]ς σημασίας ταύτης ε[δικώτερον πβ. Journal Όf Hellenic Studies 1:. 

24 (1904) σ. 70. 
2

) Fontes Historiae Imperii Trapezuntini UπιJ Α. Πα:παδοπούλου Κεραμέως 1897. 
~; 'Ο Κοραής, 'Άτ. 1,245 πιστεύει: Οχι όρ&ώς, Οτι σκάμμα ενταϋ&α=σκάφη. 
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ΠρΟς τοίίτο τΟ σκαμματίζω νομίζω Οτι πρέπει να σχετισδfi και τΟ μεσαι

ωνικΟν Ονομα Έσκαμματισμένος (Σαπουνισμένος τρόπον τινά, σκωπτικώς). 

Παρa τiρ Παχυμέρει (2,115,11) φέρεται: «περl τον εσκαμματισμένον χαρτο· 
φύλακα» Οπου δΕν Ενω]f}η Οτι τΟ Έσκαμματισμένον εlναι κύριον Ονομα 

καl δι' αuτο fΊρμηνεύ{ίη ύπο τοϋ μεταφράστου της εκδόσεως Βόννης δι& τού 

«exchartopl1ylaceω» (βλ. αuτ. σ. 115 καΙ 681). 'Αλλ& το κύρ. δνομα 

Έσκαμματισμένος είναι σύνη&ες κατ& τους τελευταίους βυζαντινοuς χρόνους. 
Ύπο τοϋ Λάμπρου 8σημειώ{ί>j 'Ιωάννης 'Εσκαμματισμένος (Ν. Έλληνομν. 

11,182) καl Έμμανουiιλ Έσκαμματισμένος ( αύτ. 12,371) καΙ Λέων 

Έσκαμματισμένος (αύτ. 11,494 καl Milclo8ic!ι-Miίlleι' Acta 6,216). 
Δημήτριος Έσκαμματισμμένος &παντ~ προσέτι παρa Mi!closic!ι- Miίller 

(Acta 1,196]. Το σκάμμα λοιπόν, σκαμματίζω, εσκαμματισμένος ε\ναι ελλη

Ύικα καl σχετίζονται πρΟς Ciλληλα. 

ΚΩΝΣΤ. Ι ΑΜΑΝΊΌΣ 



ΑΙ ΚΑΜΑΡΟΣΚΕΠΑΣΤΟΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

'Εκ τών παλαιών Άδηναϊκών Εκκλησιών Ελάχιστα γνωσταl άπΟ άρχι
τεκτονικfjς άπόψεως 1) παραμένοuσι μέχρι τοϋδε. α'L καμαροσκέπαστοι βασι
λικαί. Πράγματι, aν έξαιρέσn τις τijν βασιλικijν τijς Παντανάσσης (Μο
ναστηράκι),· ής την κάτοψιν μόνον και -την Ορ-&ωσιν παρέσχον παλαιότεροι 
άρχιτέκτονες 2) καt νεώτεροι &ρχαιολόγοι, 3) οΜεμιii; iiλλης τών πολυαρί{)μων 
σωζομένων καμαροσκεπάστων 'Α{)ηνα'ίκών βασιλικών !iχομεν το διάγραμμα 
11 καl άπλήν Ε:στω άρχιτεκτονικi]ν σκιαγραφίαν. Και Ομως ή κατηγορία 
αϋτη τών ναών παρέχει, ώς -&α 'ίδωμΗ, ούχl μικρΌν ένδιαφέρον- διότι 
παρουσιάζει μίαν πρωτότυπον δια την 'Ελλάδα άρχιτεκτονικl)ν μορφiιν 
έφαρμοσ3είσαν μετ" έπιμονής έπl μίαν και πλέον χιλιετηρίδα κυρίως μΕν 
έν 'Α{}ήναις, Εν μέρει δ" έν τfi άμέσ.φ αUτών γειτονί~. 

Είς τf}ν :!αtηγορίαν τών ναών, ών τα χαρακτηριστικα δα έξετάσωμεν 
κατωτέρω,"iJπάγονται οί έξi'jς Ενδεκα σωζόμενο ι 4) ναοl τών 'Α{)ηνών: 1) 'Η 
Παντάνασσα (Μεγάλο Μοναστήρι, Μοναστηράκι) (ε!κ. 1), 2) η Σωτήρα 
Ρόμπη (έν όδψ Εf!αγγελιστρ(ας) (εlκ. 2), 3) 01 "Αγιοι 'Ανάργυροι τοίί 
Κολοχύνdη (Μετόχι τοϋ Παναγ(ου Τάφου, κατa τijv βόρειον κλιτuν τijς 
'Ακροπόλεως) (ε!κ. 3), 4) ό 'Άγ. 'Αitανάσιος (έν όδψ 'Αριστοφάνους 32, 

1
) 'Όσον άφορ~ εtς τήν τοπογραφίανt τιΊv 1στορίαν καi. τdς παραδόσεις τ&ν 'Αθη

να·ίκώv ναών παραπέμπω είς τd Εργα τοU Aιtgust Μωnπιse1ι, Atl1enae Christia
nae, Lipsiae 1864, Τάσου Νερούτσου, Χριστιανικαl 'Αftηναι έν .lελτ. 'Ιστ. 'Ε{}γ. "Εταιρ. 
τόμ. Γ' σελ. 5-107, Θ. ΦιλαδεJ.φέως, Ίστορία τ&ν 'Α#ηνώv 1902 τόμ. Α' 264 καl 
ίδίq. είς τά τού 'Α-&ηναιολόγου κ. Δημ. Γ. Καμπούρογλου; ~Ιστορία τών 'Α&ηναίων 
I-lll 'Λttrιναι 1889,1890,1896 ~Μνημεία της 'Ιστορίας τώv 'Α&ηvαίων 1-ΙΙΙ 'Α'fi'fιναι 
1889,1890,18~2,-τό Ριζόκαστρον 'Αfifιναι 1920,-Αί παλαιαl 'Α&ηναι, 'Α&fjνοι 1922. 

2
} Α. Co1ιchaud, Choix d'έiglises byzantines en Gι·ece Paris 1842 σ. 14 πίν. 

IV, Lenoir, Architecture Monastique Paι·is 1852 σελ. 290 είκ. 195. 
3

) Hugo Monneret de Villard, Inedita byzantina έν Monitore Tecnico 1912 
Ν ο 22 σελ. 433 εi'.κ. 16, κα-&' δν καί Millet, Ecole Grecqne είκ. 137. 

.J-) Είς τάς έξεταζομένας ένταίΗ}α βασιλικός δfν συμπεριελήφ6ησαν έκείνω, α~τι
νες λόγφ μεrασχηματισμοίί των έπί Φραγκοκρατίας iΊ ύστερώτερον η λόγφ της έρειπιώ
δοuς καταστάσεώς των δfν παρέχουσι πλέον τijν βεβαιότητα, Οτι έκαλύπτοντό ποτε 
διό. ftολωτfις 6ροφfjς η δια ξυλίνης στέγης, ώς π. χ. οι ναοί "Α γ. Διονυσίου τοίi 'Αρεο
παγίτου, "Αγ. Φιλίππου, Άγ. 'Ιωάννου Μαγγούτη 1 Παναγίας Βλασσαροίiς. •Αγ. Σπυ
ρίδωνος, 'Λγ. Δημητρίου Κατηφόρη, Χρισrοίi κλπ. 
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συνοικία Ψειρij) (είκ. 4), 5) οί "Αγ. 'Ηλίας [καt Χαραλάμπης] (έν όδψ 

"Επωνύμων &ρ. 23) (είκ. 5), 6) ό "Αγ. Γεώργιος ('Αναφιώτικα) (<Ϊκ. 6), 7) 

ό • Α γ. Δημήτριος Λουμπαρ

διάρης (παρa τi}ν Πνύκα) 

(είκ, 7,) 8) ό "Αγ. Συμεων 

('Αναφιώτικα) (είκ. 8), 9) ή 
Άγ. Παρασκευι) (Εν όδψ Α!ό

λου) (ε!κ. 9), 10) ό 'Άγ. 

'Α{)ανάσιος Χαλκούρης(παρa 

το θησεiον), (είκ. 10), 'κα\ 
'δ- Tolτli-1 KATAnMToc 11) ή 'Αγ. Κυριακi} (έν ο φ 

Ά{)ηνάς) (ε!κ. 11), ών πάν

των τfιν κάτοψιν καl τομiιν 

κατα μfίκος παρέχομεν -τΟ 

πρώtον ένταϋ8α. 

Κάτοψις 

'Εν κατόψει ή άρχιτεκτο

νικiι διαμόρφωσις τών ώς 

Cίνω βασιλικών εtνε άπλου

στάτη. Είναι πάσαι οϋχl λίαν 

επιμήκη δρ-&ογώνια κτίσμα

τα, φέροντα προσκεκολλημέ

νην κατd τfιν άνατολικην 

αύτών πλευραν μίαν καl μό

νην κόγχην, συνη{)έστατα τρί

πλευρον, σπανιώτερον ήμι

κυκλικi]ν (Άγιος Ά{)ανάσιος 

Χαλκούρης). Λόγφ τοίί μι

κροίί συνή{)ως πλάτους του

τοίί Άγ. Δημητρίου Λουμ

παρδιάρη το πλάτος κατέρχε· 

J 1 ι I J 
ο 2 4 

Εlκ. 1. Παν-ι;άνασσet (Μοναστηράκι). 

ται μέχρι 2.33 τοίί δε Άγ. 'Α{)ανασίου Χαλκούρη μέχρι 2.20-το δρ{)ο
γώνιον τοϋτο 'δεν χωρίζεται συνήθως Εσωτερικώς, οίlτε κατ& τΟ μηκός του 
οίJτε κατ& τΟ πλάτος. Οϋτω Εκ τών 11 Εξεταζομένων ναών, εΊς καl μόνος 

(Ρόμπη) χωρίζεται κατ α το μi'jκός του είς κυρίως ναον κ α\ νάρ~ηκα, δύο δ8 
πάλιν (Παντάνασσα, Ρόμπη) χωρ(ζονται κατι\ το πλάτος των δια κιονοστοι-

19 
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χιών εϊς τρεί; δρόμους η κλίτη (εlκ. 1 καl 2), οί δΕ λοιποl πάντες είναι 

μονόκλιτο ι. 

Έξωτει;ιικη οψις 

'Ώς δ' άπλfι είναι ή κάτοψις τών ναών τούτων, οϋτως άπλή και απε

Εlκ. 2. Σωτήρα Ρόμπη. 

λον την εϊκόνα τοϋ έν τψ ναψ τιμωμένου 

ριττος ή το 1) καl {1 

Εξωτερικ1) Εμφάνισις 

t(':'Jv τοιχωμάτων των. 

Ταϋτα Εκτισμένα δt' 

&κανονίστων, πλα

κοειδών ffiς Επl τΟ 

πολύ,λί{}ων, παραμε· 

μιγμένων μετα πλίν

ftων, όλοκλήρων η 

τεμαχισμένων, ούδε

μίαν δεικνύουσιν &ρ

χιτεκτονικfιν διάρ

{}ρωσιν η έπιτήδευ

σιν. 'Αλλ' οίιδε κε-

ραμίνη τις διακόσμη

σις φαιδρύνει τοiις 

·έπιπέδους τοίχους 

τών · &δηνα'ίκών β α· 

σιλικών, οϋς δια~ 

τρυπώσι κατα μΕν 

τfιν πρόσοψι ν η 

aπλij, δρΙJογώνιος 

χα μ ηλη iJύρα τijς 

είσόδου- ύπΕρ τfιν 

όποίαν τοπο-θετείται 

Ενίοτε τοξωτΟν προσ

κυνητάριον μετ' αε-

τώματος, περιβάλ

άγίου, 2)-κατc't δf: τΟς πλαγίας 

1} Πάντων τ&ν έξεταζομένων ναών οί τοίχοι καλύπτοντα·ι δυστυχώ; σήμερον ύπΟ 
ό.καλαισ6-ήτου. κονιάματος. 

~) Παντάν"ασσα Couclιaud, Choix d' Θglises bγzantines πίν. 4, Laιoiτ, Archί· 
tectnre nιonastique 1852 σελ. 290 ε!.κ. 195. · 

I 
ο 

'Αναστασίου Κ. 'Ορλάνδοu-Αί καμαροσκέπαστοι βασιλικαL τών 'Αδηνών. 291 

πλευρι:Χς Ολίγα καl στενCt παρά{}υρα τοποθετημένα συνήθως εί; ίκανΟν 
ϋψος άπΟ τοϋ Εδάφους η εύ8Uς δπΟ τi}ν στέγη ν. Ποϋ καί που δΕ μόνον 

D 

ο 
151'11· 

Εlκ. 3. "Αγ. 'Α-:.rάργuροι Κολeι·κύν{}η (Μετόχι Π. Τάφου). 

·ισχνά τινα άρχιτεκτ:ονικ& μέλη είλημμέν~ έξ &ρχαίων κτιρ(ων είναι έντετοι· 

λισμένα χάριν διακοσμήσεως (Παντάνασσα). 

Έσωτ:εeικδν 

'Αλλ' δ,τι Ελλείπει έξωτερικώς έκ τών άπασχολούντων ημας ναών, πα
.ρατηρείται έν τψ έσωτεριχψ. Παρατηρείται δηλ. άπαρεγκλίτως καl είς αiJτα 
&κόμη τα ταπεινότερα να~δρια ("Α γ. Δημήτριος Λουμπαρδιάρης, "Α γ. Συ
μεών, "Αγ. 'Ηλία;, 'Αγία Παρασκευή, "Αγ. Ά{}ανάσιος Χαλκούρης, 'Αγία 
Κυριακ~), δτι αl. έσωτέρικαl' έπιφάνειαι τών τοίχων των είναι άρχιτ:εκτονι
κώς διηρ{}ρωμέναι δια τυφλών τόξων. τα τόξα ταϋτα άνοίγονται πάντοτε 
έπl τών μακρών πλευρών τοϋ όρ-3-οyωνίοι•, διότι αύται, κατασκευαζόμεναι 
παχείαι, Ο πως άντιστώσιν είς τi}ν UπΟ τfίς καμάρας τfjς στέγης έπιφερο μέ
ν"ην Cόθησιν, παρfχουσι κατάλληλον πεδίον πρΟς κατασκευfιν τυφλών τόξων, 
.ών ή έξοχη είΗ συνήθως 0.30-0.50 μ. είς τοUς μονοκλίτους, Εν φ είς tO'Uς 
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τριχλίτουςJ Εν οΙς o'i Εξωτερικο1 μακροl τοίχοι κατασκευάζονται ούχl τόσοv 

παχείς, ώς 8χοντες ν' άντιστώσιν είς τfιν ύπΟ τών καλυπτόντων τα πλάγια 

κλ(τη σταυροΟολ(ων μι-

κροτέραν &Sftησιν, είναι 

μόνον 0.10 (Παντάνασσα,. 
Ρόμπη). 

Εlκ. 4. 'Άγ. 'Αftανάσιος: (Ψειρή). 

Ποικ(λλει δ' ό &ριΟμο~ 

τών τυφλών τόξων άπΟ 

ένος (&γ. Κυριακή, (ε!κ.11), 

~Υ· Άftανάσιος Χαλκού

ρης (ε!κ. 10), μέχρι τεσ

σάρων (&γ. Ανάργυροι 

Κολοκύν/Jη (ε!κ. 3), Παν
τάνασσα (ε!κ. 1), Ρόμπη 

( ε!κ. 2). Ό σκοπος τών· 

τυφλών τόξων είναι τρι

πλοϋς 1) Ο!κονομ(α ύλι

κοϋ, άνευ μειώσεως τοϋ 

πάχους τοϋ τοίχου 2} 

κέρδος χώρου 3) διάρ

{}ρωσις τοϋ τοίχου, 11τοι 

πρόσδοσις είς αϋτΟν άνα

γλύφου οψεως καl άρα 

κινήσεως είς τΟ Εσωτερι

κον τοϋ ναοϋ 1). 

Ού μόνον δε 

Εκκλησιών τούτων 

o'L τοίχοι, άλλα καl α'L {}ολωταl όροφαl πολλών Εκ τών· 
παρουσιάζουσι διάρ-θ-ρωσιν και σύνftεσιν προσδίδουσαν 

εύχάριστον l>ψιν Εσωτερικώς,:&ντανακλωμένην Ενίοτε καl είς τΟ Εξωτερικόν. 

ΟUτως άλλοτε μΕν αί καλύπτουσαι ταUς ναοUς καμάραι διακοσμοϋνται δι' 

ενισχυτικών ζωνών (arcs doubleaux) πάχους 0.40 καΙ εξοχjjς 0.10-0.20, 
ών αί {}έσεις άντιστοιχοϋσιν είς μfν τdς τριχf_ίτους (Παντάνασσα, είκ.l, Ρόμπη 

ε!κ. 2) προς τl]ν Οέσιν των κιόνων, ε!ς δε τας μονοκλ(τους (&γ. 'Ανάργυροι 

1) Είς άλλοuς βuζανtινούς ναούς τα τuφλCι τ:όξα τοπο{}ετοϋνται έπί τών έξωτερ-ι

κών έπιφανειών τών μακρών πλευρών ώς π. χ. είς τήν Παναγίαν Όλuμπιώτισσαν τηι; 

'Ελασσόνος. 

'Αναστασίου Κ. Όf{λάνδοu-Αί καμαροσκέπαστοι βασιλικαi τών 'Α6ην&ν. 293 

ΚολοκύνΟη ε!κ. 3), προς τα ποδαρικa των τυφλών τόξων· άλλοτε δε πάλιν
και τοϋτο είς το-Uς μείζοντας ναούς,~α'L καμάραι, αϊτινες καλύπτουσι τΟν μέw 

Εiκ. 5. "Ay. 'Ηλίας καi Χαραλάμπης. Εlκ. 6. "Αγ. Γεό)ργιος ('Αναφιώτικα). 

Είκ. 7. 'Άγ. Δημήτριος Λουμπαρδιάρης. Είκ. 8. Αγ. Σuμειbν (Άναφιώτίκα). 

σον δρόμον τ&ν τρικλίτων η τΟν μόνον δρόμον τών μονοκλίtων, καταλήγουσι 

πρΟς &νατολας καl πρΟς δυσμ&ς εtς τέταρτα σφαίρας &κτίνος 'ίσης η κατά 

τι μικροτέρας τjjς καμάρας (ε!κ. 1,2,3,4). Βα(νουσι δε πάντοτε τα ε!ρημένα 
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τεταρτοσφα[ρια ~π\ ήμιχων[ων (troωpes) Περσικijς μορφής. 1) Ή τοιαύτη 

δμως άπόληξις τών Οροφών, προσδίδουσα εLς τοUς ναούς, είς οίJς Εφαρμό

ζεται, εσωτερικώς καl έξωτερικώς έντελΟΟς διάφορον Οψιν τών λοιπ(7>ν, άπο-

Εiκ. 9. 'Άγ. Παρασκευή. 
Εiκ. 10. 'Άγ. Άftανάσιος 

Χαλκούρης. 

τελεί σπουδαίον διακριτικΟν γνώρισμα, Οπερ μας Επιτρέπει να διαστείλω

μεν τοUς έξεταζομένους ένταίί8α ναοUς είς δύο όμάδας. Καl είς μf:v τήν 

πρώτην ομάδα (Α), τό\ν ~χόντων δηλ. σύνtlετον δρuφi)ν ναών, τ]τοι τον 
• ~ e ~ _a. c ~ 4 ''ΗΠ ' κύλινδρον μετα τεταρτοσφαιριων εκατερωυεν, υπαγονται ναοι: αντα-

νασσα, ή Ρόμπη, ο! f1.y. 'Ανάργυροι καl ό f1.y. Άtlανάσιος Ψειρij, ε!ς δε 

~ην δευτέραν (Β·), πάντες ο! ύπόλοιποι. Ή άνωτέρω δε δια[ρεσις δικαιολο

γείται καl Εξ Ο.λλων χαρακτηριστικών, &τινα είναι κοινα είς πάντας σχεδΟV 

τοUς ναο-Uς της όμάδος Α, έν ψ έλλείπουσιν Ολοσχερώς άπΟ το-U; της Β. ΟUτω 

π. χ. παρατηροϋμεν, Οτι είς τοUς τρείς μεyαλυτέρους έκ τών \'αών τfjς 

κατηγορ(ας Α (Παντάνασσα, Ρόμπη, "Α γ. 'Ανάργυροι) μεταξi> τοϋ &νατολι

κοϋ τεταρτοσφαιρίου καl τοϋ ίεροϋ παρεμβάλλεται τμfiμά τι όρ{}ογώνιον 

καλυπτόμενον δια κυλινδρικijς καμάρας ~χούσης τijν κλείδα χαμηλότερον 

1) Περl της διακρίσεως τών βυζαντινών &πΟτών περσικών ήμιχωνίων δρα Rosi1~thal, 

Pendentifs,. Trompen und Stalaktiten Leipzjg 1912 σελ. 31. Σημειωτέον δ' δτι εiς 
η)ν Παντάνασσαν oU μόνον ό "Κύλη•δρος τοϋ μέσου δρόμου, &λλd καί οί καλύπτ:οντeς 

την πρόftεσιν καl τΟ διακονικΟν κύλινδροι καταλήγουσιν &νατολικώς είς τεταρτοσφαί

ρια βαίνοντα επί ήμιχωνίων. 'Όρα κατd πλάτος τομiιν Εν είκ. ι. 
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τών γεννήσεων τοίί &.νατολικοϋ τεταρτοσφαιρίου. cΟμοία διάταξις &.παντ~, 

ώ; γνωστόν, εLς παλαιοχριστιανικCtς βασιλικΟ:ς τflς Άνατολης, 1) συνηitέστατα 

δf: εLς τοiις συνftέτους 

(τετρακιον[ους) τρουλλα[

ους ναοUς προκλη{tείσα, 

νομίζω, Εκ τών Εξης δύο 

λόγων α) τijς εfJρύνσεως 

τοϋ πρΟ τοϋ κυρίως tεροϋ 

χώρου καl β) τίiς έπιτεύ

ξεως ομαλωτέρας μετα

βάσεως άπΟ_ τοϋ ύψηλοϋ 

κυλίνδρου τοϋ μέσου ~ρό

μου προς την χαμηλα συν

ήδως, λόγcρ τσϋ μικροϋ 

πλάτους αUτfjς, τοποftε

τουμένην κόγχην τοίί 

ίεροίi. Οί αύrοl δS λόγοι 

,~α ιJπηγόρεuσαν βεβα[ως 

καl τiιν εLς τ&ς έξεταζομένας 

ο 

Eiκ .. Jl. 'Άγ. Κυριακή. 

βασιλικας τijς ομάδος Α παραδοχήν της 

Πλην δε τοϋ ε!ρημένου στοιχε[ου. 

όμοιότητος μετά τών τρουλλαίων 

παρουσιάζουσιν οι ναοl τfις όμά

δος Α καl τα Εξης, άτινα δΕν άπαν

τώσιν εlς ούδένα τών ναών τflς όμά-

δος Β. 

Πράγματι άφ' ένlις μεν λόγφ της 

κατασκευijς τijς όροφijς των aπαρτι

ζομένης έκ δύο τεταρτοσφαιρίων Εκα

τέρωtlεν κυλινδρικοϋ τμήματος-δπερ 

εvεκα τοίi μικρού μήκους τοϋ ναού, 

άποβα[νει λlαν βραχi>-&φ' έτέρου δε 

λόγφ τijς τοποtlετήσεως τijς ώς i'ί.νω 
Εϊκ. 12. Ναός εν Amida. κατα G. L. Bell. , , ~ , , 

άμφισφαιρου καμαρας επι τυμπανου, 

ού μόνον εlς τοiις τρικλίτους, άλλα καl είς αύτοUς Sτι τοVς μονοκλίτους 
ναούς (&γ. 'Ανάργυροι εlκ. 3), ή ~ξωτερικij οψις τijς στέγης ομοιάζει πολu 

1 ) StτzygoωHlci, Κleinasien σ. 105. Bell, Rev. AΓcl1έologique 1906, Ι σελ. 4 
Ι δίq. έν Συρίq. Vogi.ίi, Sy1·ie centra1e πίν. 19,20. 
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προς τροϋλλον (ορα ε!κ. 13) καt έπομένως το ολον κτ(ριον προς βασιλικi}ν 
τρουλλαίαν. 

Τοσούτφ δε μάλλον γίνεται τοϋτο αίσθητόν, κα\Jόσον καl αί γωνίαι τοϋ 

είρημένου τυμπάνου άπα

κόπτονται λοξώς, ωστε ή 

βάσις τfις στέγης ν~ &πο

βαίνη έν Οριζοντίq; τομfι 

Οκτάγωνος. Καl παρά&υρα 

δΕ άκόμη &νοίγονται κατα 

τας στενι1ς (Παντάνασσα, 

Ρόμπη, ay. Ά νάργυροι), 

Elif. 13~ Παντάνασσα -Άιnida. Ενίοτε δΕ και κaτα τCις 
μακρaς iτλεuρaς τijς σφεν· 

δόνης (Ρόμπη) κα11ιστώντα εντονωτέραν τi}ν προς τροϋλλον όμοιότητα. 

Πeοέλεvσις τοϋ τύποv τής δμάδος Α 

"Έχων ύιt' Οψιν μου &φ' ένΟς την κάτοψιν τών τρικλίτων βασιλικών 
τών Άitηνών, &φ' Ετέρου δΕ τfιν πρΟς τροϋλλον όμοιότητα τfiς στέγης των 
παρετήρησα, παραβάλλων ταύτας πρΟς τι!ς άντιστοίχους · τοϋ άνατολικοϋ 
τμήματος τοϋ ναοϋ τijς Νεστοριανijς μονi'jς τ\iς εν 

Μεσοποταμ(\( Amida (σημερινοϋ Διαρβεκίρ) (ε!κ. 12) 

μεγάλην Ομοιότητα, δυναμένην να παράσχη ήμίν Ενδει

ξιν περί τijς καταγωγi'jς τοϋ εξεταζομένου τύπου η μάλ

λον περl αύτοϋ τούτου τοϋ προτύπου, έξ ού πιftανώς 

Ιjντλησαν την &ρχιτεκτονικi]ν μορφήν, Ύ\ν εφήρμοσαν 

οί &ρχιτέκτονες τών &&ηναϊκών βασιλικών. Πράγματι-, 

aν παραβάλωμεν π.χ. τi}ν Ρόμπην i\ τi}ν Παντάνασσαν 

Εlκ. 14.Ναός Εν Κέφρ 

Ζέ τfις Μεσοποταμίας, 

κατά G. L. Bell. 

προς τον ναοv τi'jς Amida, εδρiσκομεν τa έξijς στοιχεία όμοιότητος: 1) &μφό · 
τερα τα κτίσματα.είναι τρίκλιtοι βασιλικαί, 2) άμφοτέρων αϊ στέγαι τοϋ μέσου 

κλ(τοuς βα(νοuσιν επι ήμιχων(ων περσικfjς μορφijς, 3) &μφοτέρων αι στέγαι 

βασ(ζονται επί ταπεινijς σφενδόνης εχούσης λοξώς &ποκεκομμένας τaς γων(ας, 

4) &μφοτέρων ή γενικη Οψις της στέγης έξω:~ερικώς είναι περίπου ή αl•τή, ώς 
πεωει το aνω11εν συγκριτικον σκαρ(φημα (ε!κ. 13). Ή μόνη μικρa διαφορa 

Sγκειται είς τό δτι, Εν Φ Εν Ά&ήναις ή στέγη άπαρτίζεται έξ ένός κυλινδρικοϋ 

τμήματος φέροντος έκατέρωftεν άνα εν τεταρτοσφαίριον1 έν Amida ή όριζον
τ(α τομη τοϋ {}όλου είνε ελλειψις επιμήκης, &ναλογίας μικροϋ προς μέγαν 

aξονα περ(που 2:3, τijς αύτijς δηλ., ην εχουσιπρος &λλήλας καl αι πλεuραl 

. ι 
·. ! 

I 
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τοϋ περιγεγραμμένου εΙς το σχijμα τijς &11ηναϊκijς στέγης δρ11ογων(ου (Ρόμπη). 

Ή ζωηρa όμοιότης τών δύο κτισμάτων 1) δφεiλεται &ναμφισβητήτως 

εLς έπίδρασιν. Είναι λοιπΟν πι&ανώτατον, δτι, ώς τόσαι άλλαι μορφαί, 

προijλ~ε καl δ τρίκλιτος 

"Α-&ηνα'ίχΟς &ρχιτεκτονικΟς 

τύπος έκ Μεσοποταμίας, 

αί μετα τflς Οποίας και τfjς 

• Α νατολfjς έν γένει σχέσεις 

τijς 'Ελλάδος aποδεικνύον

ται ΟλονΕν στενώτεραι έκ 

τΟΟν μνημείων τfjς τε &ρχι · 

τεκτονικfις και τfjς διακο

σμητικfjς καθ-όλου. "Όντωςι 

ώς πρώτος &πέδειξεν Ο 

Stι·zygo\vslci (Amida, 
185), οι δκταγωνικοϋ τύ

που μεθ-' fιμιχωνίων ναοl 

τοϋ Ι Λ' αLώνος και έξης, 

Ελκουσι τήν καταγωγfιν έκ 

ΙΙερσίας, Οπόθ-εν μετεδό

\fησαν είς Μεσοποταμίαν 

1iδη πρΟ τijς ίσλαμικi)ς αύ

τi}ς κατακτ1lσεως. ~Ομοίως 

-δέ, ώς έπιστοποίησεν Ο 

Millet, 2) δ τύπος τών μετct 

-------
~--
ι ι ι ι ι ι 
Ί ι ι ι ι 
Ι ι ι ι ι ι 
Ι ι ι : ιι 
1 ι ι 1 ι ι 

~ι ι 

Εlκ. 15. Ναός έν Ani τfις 'Αρμενίας, 

κατά Strzygo,yski. 

τυφλijς καμάρας ~περ11εν τοϋ μέσου κλ(τους ναών τijς Έλλάδοq &νατολικi}ν 

Εχει την προέλευσtν1 ώς έξ ~Α νατολfjς προέρχονται αί κουφικαl κεράμινοι 

διακοσμήσεις τών έξωτερικ(iJν Επιφανειών τΟΟν τοίχων πολλών ναών τfiς 

Έλλάδος 3). 

OU μόνον δ' Εκ τοϋ σχήματος της καλυπτούσης τοiις έξεταζομένους έν· 

1
) Ό τύπος τijς .ftολωτfjς δροφfις τfjς Παντανάσσης παρουσιάζει Επίσης ποιάν 

τι να Ομοιότητα καl πρός τόν τfις τρουλλυ.ίας έλληνιστικής βασιλικfjς τοU Κοτζά Καλεσσi 

τfις 'Ισαυρίας. Πράγματι ό τροϋλλος καl τοϋ ναοϋ τούτου1 Ον ό Headlωn (Journal 
·Of Hellenic Studies 1892 Suppl.) χρονολογεί άπό τοϋ 5ου αί. εΙvαι Ελλειψοειδής, 

βα(.νει. έπl ήμιχωνίων καί ίσταται ίιπεράνω ζεύγους κιονοστοιχιών Επαλλήλων. Φέρει 

-δε πρΟς τούτοις καi Ενισχuτικάς ζώνας, βαινούσας δμως Επl κιόνων. 
2

) G. llfillet, L' ecole grecque dans l'architectω·e b~yzantine σ. 33. 
:!) Υ απ Bω·elιen~-J. Stzygσwski. Anιida 378 έ. 
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ταϋ&α ναοVς καμάρας δύναταί τις να συμπεράνη περl τfjς. Εξ ~Α νατολfjς κατασ. 

γωγfjς τοϋ Εξεταζομένου τύπου, άλλd καl έξ άλλων σπουδαίων άρχιτε;<το-· 

νικών στοιχείων ητοι 1) Εκ τώv τυφλ(Ον τόξων, τών dνοιγομΕνων Επl τώv 

μακρών αύτών πλευρών, άηνα άπαντώσι συνη-θ-έστατα ε"ίς τε τοVς ναοUς

τijς Β. Μεσοποταμίας 1) (εlκ. 14) και εlς τους τijς εlς ζωηρaν {}ρησκευτικήν 

επ-ιμιξίαν μεrό. της Μεσοποταμίας εύρισκομένης κατ& την παλαιοχριστιανι

χην έποχηv Άρμενίας 1 2) (είκ. 15 καL 16) και 2) έκ των Ενισχυτικών ζωνών,_ 
τδς όποίας καδ' Ομοιον άκριβώς τρόπον, &ς έν 'Αflήναις, εδρίσκομεν εΊς. 

τοiις μετa τυφλών τόξων ναους τijς 'Αρμενίας (εlκ. 15 και 16). 

Κατc! ταUτα δύναταί τις να ε'ίπη Οτι πάντα σχεδΟν τα χαρακτηριστικα· 

τών &-θηναϊκών βασιλικών, iiτοι Επίμηκες όρ3ογώνιον σχfiμα, δρ-θ-ογώνιος. 

Εlκ, 16. ΝαΟς ScJιizwandschul{ τijς 

'Αρμενίας, κατα Stι·zγgo\\'S]{i, 

χώρος προ τijς κόγχης τοίi ιεροίi, 

κυλινδρικη καμάρα, fνισχυτικαl 

ζώναι, ήμιχώνια, τυφλa τόξα,. 

άπαντώσι πανόμοια εΊς τοUς 

ναοUς τfjς 'Α νατολης καl δη, 

του; τij; Β. Μεσοποταμίας (Τfιι· 

Α bdin) και 'Αρμενίας. Προς 

τοVς ναοUς μάλιστα τfjς τελευ-" 

ταίας. ταύτης παρουσιάζουσιν ο 'Ε Εξεταζόμενοι ά1'}ηναϊχοi μεγάλην άλη&ώr; 

όμοιότητα, ώς πεΗJει ή παραβολη τfις κατόψεως καl τομfjς των πρΟς τας 

παρατι-θεμένας άντιστοίχους τοϋ Εν τfi πρωτευούση τflς Άρμενίας Ani ναοϋ 
(εlκ. 15) και τοίi εν Sc11il',Yandschnlc (ε1κ. lG). Συμπεραίνομεν δ' ΕΚ τού

του, δτι ή Επίδρασις τfjς άρμενικfις &ρχιτεκτονικfjς, ην Uπέδειξεν ό κ. 

StΓzygΌ,vsJci ύφισταμένην επt μνημείων τών 'ΑιJηνών 3) ("Α γ. 'Απόστολο' 

Σολάκη) και τijς Άττικijς 4) (Ν ταοίi Πεντέλη) δεν περιορίζεται μόνον έπι 

τών δύο είρημένων κτισμάτων άλλ~ Εκτείνεται έφ' Ολοκλήρου κατηγορίας. 

μνημείων της έλληνικiϊς πρωτευούσης. 

){eovoλoy[α κατασκευής 

ΜετcΧ τfιν περιγραφηv τοϋ τύπου τών ά8ηνα'ίχών καμαροσκεπάστων βα-
----···-----

1
) GeJ'tτude Lόwthiaτι Bell, Chuι·clιes and Monasteι·ies of tlιe ·τιιr Abdin 

Ztsch. f. Gesclι. deι· Aι·ch. Beiheft, 1913 Mar Gabι·iel σ. 65, Μaι· lbralιirn σ. 681 

Salah σ. 71, ·Mar Azizael σ. 751 Παναγία σ. 77 κλπ. 
2

) J. St1·zygowski, Die Baukunst deι· AΓmenieι· und Euι·opa 1918 ΝαΟς άκρο
πόλεως Ani εlκ. 1.47/1481 Eghiwaι·d εtκ. 1δ5 καi 164, Schinyandsclιuk εlκ. 159,. 
Ga1'11i είκ. 161, Kassacl). είκ. 172, Ereruk είκ. 177. 

3
) J. Strzygowski, Die Bankunst der Armenieι· und Euι·opa, 1918 σελ. 769 .. 

•) J. Strzygowski, 'Ένθ' άνωτ. τόμ. JI σελ. 782. 
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σιλικών καί την Εξέτασιν τfίς καταγωγης του, ύπολείπεται η δη τΟ ζ1lτημα τfjς 

Ιξακριβώσzως τijς χρονολογίας τijς εlσαγωγijς αi'!roίi εlς τ!jv Έλλάδα, !]τοι 

τijς χρονολογίας τijς 

κατασκευfjς τών Εξ

εταζομένων ναών καl 

δη τοϋ συν3ετωτέ

ρου καl άρτιώτερον 

τών λοιπών διατη

ρουμένου ναοϋ τfjς 

Παντανάσσης. 

Ώς προς το ζήτη

μα τοϋτο αL γνώμαι 

τών βυζαντινολόγων, 

οϊτινες εν παρόδφ 

>i σχολή{}η σαν με τον 
ναΟν τfις Παντανάσ

σης, δι'ίστανται.Οϋτω 

ό μεν κ. Wu1ff .') 
-3εαιρεί γενικώς ηΙς 

βασιλικaς τών 'ΑιJη

νών ώς κατασκευα

σ3είσας τΟν Sον η 

9<>ν αίώνα, σ-ι:ηριζό. 

μενος επι τflς άπΟ 

τοϋ 871 μ. Χ. δι' 

επιγραφijς χρονολο-

γουμένης, σήμερον 
Εlκ. 17. άγ. Πέτρος Χασιάς. 

δ/; κατηδαφισμένης, εκκλησίας τοίi Άγ. 'Ιωάννου Μαγγούτη, ό δε κ. Mi11et 
καταβιβάζΕι τi}ν χρονολογίαν καtασκευfjς της Παντανάσσης είς τΟν 11 ον 11 
12ον αίώνα βασιζόμενος έπl τοϋ τύπου τών κιονοκράνων της. 2} Φαίνεταt 

Ομως δτι τΟν σοφΟν βυζιιντινολόγον διέφυγε τΟ γεγονός, δη τα σημερινα 

κιονόκρανα τοϋ ναοϋ τούτου &ς καl τα της Ρόμπης είναι &πΟ πολλών ΕτΠιν 

γύψινα, άπομιμοίίνται -δ, ti.λλως τε τΟν άρχαίον κοριν'θιακόν τύπον καl {}(ι 

1Ίδύναντο να άνήκωσιν είς οίανδήποτε περίοδον. Τέλος ό κ. Σωτηρίου, 3) 

1
) Ο. Wulff, Altchristliche nnd byzantiniscl1e Kunst ΙΙ 477. 

2
) G. Millet, L'ecole grecque κτλ. σελ. 45 αημ. 1. 

:.:) 'Αρχαιολογιr.Οι-ι Δελτίον 1916 σελ. 128. 
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κρίνων έκ τfjς τοιχοδομίας τοϋ μνημείου, τΟ χρονολογεί άπΩ τοϋ 7ου. η 
Sου αίώνος. 

Μετα την είJρεσιν τών άνατολικών προτύπων άπΩ τών όποίων fiντλη~ 

σαν οι άρχιτέκτονες τών &:-8ηναϊκών βασιλικών, τα χρονολογικα δρια κατα

. σκευής τών 'Α -θηνα"ί. 

ώκν ναών περιορίζον~ 

ται. Διότι ναι μΕν δΕν 

είναι βεβαία ή χρονο

λογία κατασκευfjς τού 

ναοϋ τfjς Amida, τΟν. 
όποίον ό μΕν κ. StΓzy

go\VS]{j 1) {}εωρεί πα

λα.ιοχριστιανικόν, πρα~ 

γματευθεlς περi αύτοϋ 

έπl tfj βάσει τοϋ άτε

λοϊίς σκαριφή ματος τοϊί 

στρατηγοϊί de Beylie, 
ή δε Miss Bell 2) 

Εlκ. 18. ΝαΟς Πα\•αγίας έν Σαλαμίνι. 
μουσουλμανικόν, τού

λάχιστον κατα τΟ άνω αύτοίι μέρος, είναι δμως άσφαλfις ή χρονολογία τοϋ 
ναοϊί τijς Ani (612 μ. Χ.) έξ έπιγραφijς έντετοιχισμένης έπ' αίιτοϊί τοϊί μνη

μείου. eH χρονολογία αϋτη είναι πολύτιμος, διότι άποδεικνύει, Οτι ό τύπος τών 
εξεταζομένων βασιλικών Uφίστατο έν ~Αρμενίιt r}δη άπΟ τοϋ 7ou αϊώνος. 

"Α ν λοιπΟν συνδυάσω μεν τήν χρονολογίαν ταύτη ν πρΟς τΟ σύστημα 

της τοιχοδομίας τών έξεταζομένων ναών, δπερ είναι άκανόνιστον και ούχl 

ϊσόδομον, ώς έσφαλμένως άπεικονίζουσιν αύτΟ Ο τε Couchaud καl ό Le

ηοiΓι λάβωμεν δ' δπ' Οψιν, Οτι τοιοϋrο σύστημα άκανονίστου τοιχοποιίας 
έφηρμ6σ8η κατ<\ τοiις προ τοϊί 1000 χρόνους, άφ' ή; έποχijς ~ρχεται δν 
έv κoιvjj χρήσει το δια κανονικών πλιv{}οπεριβλήτων πωρολf8ωv σύστημα 
τοιχοδομίας, δυνάμε{}α va ε'{πωμεν μετ' άσφαλείας 3 ) οτι ή χρονολογία ε!σ

αγωγί]ς τοίί έξεταζομένου τύπου- είς Έλλάδα κυμαίνεται έντΟς τών τεσσάρων 

1
) Van Bercheιn et J. Stτzygowslci, Λιnida. 174. 

2
) G. L. Bell1 Churches and Monasteι·ies of tlιe Tur Abdin Ztschr. f. G. 

der Arclι. Beihε:ft 9, 1913 σελ. 95. 
3

) 'Αποβλέπων τις είς τi}ν γνώμην της Miss Bell, κα-8-' 1}ν τΟ &ναι τμημα τοU ναοίί 
τfi.ς Amida είνω tσλαμικfις προελεύσεως, .fiιl ήδύνατο νά ύποdέσu, Οtι καi ό ναός 
τής Παντανάσσης έκτiσfl"η έπt Τουρκοκρατίας fίτοι μετd τΟ 1456, κα'θ'' ην περίοδον 

I 
( . 

I 
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τελευταίων αΙώνων τijς 1 ης μ. Χ. χιλιετηρίδας. 'Έτι δ' άκριβέστερον {}a i']δυ

νάμεθα ν& όρίσωμεν αύτή ν, Civ Εγνωρίζομεν τΟν άκριβfj χρόνον είσαγωγης τών 

Περσικijς μορφijς ήμιχωνίων ε1ς 'Ελλάδα, ιbν χρijσις έν τοίς ναοίς τijς 'Ανα

τολijς έγίνετο f\δη 

&πΟ τών παλαιο

χρι(Ύτιανικ:ών χρό

νων. 'Αλλa το ζή

τημα τοϊίτο δeν δι

ηυκρινή8η δυστυ

χώς είσέτι. Ούχ' 

fιττον έκ τών τεσ

σάρων αίό>νων, εϊς 

ο\Jς περιωρίσ{}η ή 

χρονολογία εϊσα

γωγijς τοϊί έξεταζο

μένου τύπου, τCtς 

περισσοτέρας πι .. 

-8ανότητας συγκεν~ 

τρώνει ό gος καl 

δfι τΟ τελευταίον 

αίιτοϊί τρίτον. Πρά

γματι, έν ψ ούδένα 

ναον τijς 'Ελλάδος 

δυνάμε-8α ν' άπο

;.:r . .ι:::. Η rr ~]">ι 0 C

.AN<..ιJ C.bΛ I 

' Tot-r!H 

p;......_τ~ t"H ~r:5oc. 

κ.\.ΤοΨΙC. 

Εlκ. 19. ΝαΟς άγ. Δημητρ-ίου, '"Άνω Σοϋλι. 

δώσωμεν άσφαλώς εϊς τόν ?ον, τΟν Sον και τΟ πρώτον ήμισυ τοϋ gου αίώνος, 

συμπεραίνομεν δ' έκ τijς τοιαύτης έλλείψεως κτιρίων περi τijς εν τjj κυρίως 

cΕλλάδι οίονεl άπονεκρώσεως πάσης fκκλησιαστικijς κtιριακf)ς δράσεως 

κατδ τοiις ε1ρημέvους α1ώνας, οφειλομένης άναμφιβ6λως ε1ς βαρβαρικός 

έπιδρομ&ς και Ciλλας έσωτερικ&ς άνωμαλίας, τούναντίοV" οί μεταξ\J τοϋ 

870 και τοϊί 900 χρόνοι έμφανίζονται δια μιιΊς έξαιρετικώς γόνιμοι ε!ς 

ναοδομίαν, ώς άποδεικνύουσι τέσσαρε; μεγάλοι ναοl tfjς Στερεάς cΕλλάδος 

--·------

ή dκανόνισως τοιχοδομία fjτo πάλιν έ,, μεγάλη χρήσει. Τήν ύπό-6εσιν Ομως τ~ύτην 

άποκλείει πληρηφορLα τις περ-ιεχομένη έv τφ μόνφ περi το~ να?ϋ της Πανταν~σσης 
σιpζομένφ έγγράφφ τοU ετους 1688. (Καμπούρογλου, Μνημεια τ?μ. 2 σε~.42}. Γι,·ε~αι 

δηλονότι έπανειλημμένως λόγος έν τψ έyγράφφ τούtφ περί ύπαρ~εως t~ς γu~αικε~α~ 
μονης της Παντανάσσης κατό: τοVς χρόνους της «Λαtινικfίς αν.fiεντειαςu ητοι επι 

Φραγκοκρατίας. 
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άσφαλώς δι' έπιγραφών χροvολογημένοι, ητοι ό έν Ά8ήναις τοϋ ~Αγ. 

'Ιωάννου Μαγγούτη 1) (871/2 ), ό έν Θ>]βαις τοϋ dγ. Γρηγορ(ου τοϋ Θεο

λόγου 2) (871/2), ό έν Σκριποϋ ( Όρχομενiρ) τijς Βοιωτ(ας ναος τijς Κοιμή · 

σεως τijς Θεοτόκου') (873/4 ) καl ό έν Σκύρφ ναος rijς Κοιμήσεως Θεατό· 

I ' 

/ ••.. 
I ' 

--·-1 J-·-· 

' ' 

' 

Εlκ .. 20. 'Άy. Δημήτριος 

' (παρακκλήσ1 )'. 

κου ') (894/5). Καrα rouς χρόνους λοι· 

πΟν τούτους, χα&~ οϋς μία νέα οίκοδο

μικ!j &\8ησις παρατηρείται, οφειλομένη 

πι-θανώτατα είς τΟν έξ ~Αρμενίας έλ· 

κονtα την καταγωγfιν 5) αύτοκράτορα 

τοϋ Βυζαντίου Βασίλειον τΟν Α' καl 

τΟν υίΟν αύτοϋ Λέοντα τόν_ Σοφόν, 

συμπίπτουσα δΕ καl πρός την μεγίστην 

ι'iν3ησιν καl .διάδοσιν τijς &νατολικijς 

(μεσοποταμιακijς καί !Μι;ι &ρμενικijς) 

άρχιτεκτονικfjς -θεωρώ λίαν πι6ανfιv τfιν 

ε!ς Έλλάδα ε!σαγωγijν τοϋ έξεταζομέ

νοu τύπου άρα καί τfιν κτίσιv της βασι· 

λικίjς τijς Παντανάσσης. 

'Επέκταaιt; και έξέλιξις τοiί τtίποv 

Ό περιγραφε[ς σύνθετος τύπος κα-

μαροσφαιροσκεπάστων ναών (Ωμός Α) είναι περίεργο,- ·Ο τι ούδαμοϋ άλλαχοϋ · 

τijς Έλλάδος έφηρμόσ3η ι'iρτιος, πλijν μόνον έν 'Α3ήναις. 'Ελαφρώς δμως 

.παρηλλαyμέvον η μάλλον fιπλοποιημένον, τΟν συναντώμεν είς δύο ναους της 

γειτονίας τών Άitηνών" κτισitέντας &σφαλώς έπl τουρκοκρατίας 6): τΟν cΆy. 

Πέτρο ν τijς Χασιά;, 7) βασιλικi]ν τρ(κλιτον μετ α νάρ3ηκος και τfιν Παν α· 

1
) 1. 2:ακελίω~·, Δελc. '!στ. 'l:<.:ttν. 'Ετ. ~ σελ. ~tt. 

2 i J. Strzygouoski, Inedita der Arclιitektuι· und Plastik aus der ZeiL Basi· 
leios des Ι. Bj-'Zantinische Zeitsclll'. ΠΙ 189! σελ. 13. Περί της άκριβοϋς χρονο

λογίας δρα llfillet, Ecole Grecque σελ. 4 οημ. 1. 
';) StJ·zygσuoslcι:, "'Eνft. ιiν. σι:/.. 8. 
4

) DaιJJ!ci1ιs, Annual of the Eritish School at Atlιens 1904/., σελ. 74, Fredriolι, 
Athenische Mitteil. 1906,263. 

"') Strzygouoski, Die Baιιlrunst deι· Α rnιenier und Europa τόμ ΙΙ σελ. 73G. 
11

) Τοϋτο έμφαίνετ-αι σαφώ; έκ τοίi σχήματος τ&ν τυφλών τόξων των, &τινα εtναι 

τεtl.λασμέ\'α. ("Όρα τομiιν έν εtκ. 17 κu.i. 18). 
;) Έπιγραφη έντετοιχισμένη έν τψ έσωτερικψ τοίί ναού, παρό. τΟ τέμπλον λέγει: 

«1801 Ι'εναρηου προτη παπακηρηκος ανακενηστη ο ναος τοϋ αγιου ενδοξου κε πα\·ε-

J 
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Ύίαν τοU 1\fπόσκου η Κα3αροϋ της Σαλαμτνος, 1 ) κτίσμα Επίμηκες μονόκλι~ 

τον, ών την κάτοψιν καl το μην π-αρέχουσιν αί παραπ&έμεναι είκόνες 17 

καl 18. Είς &μφότερα τα κτίρια ταϋτα παρατηροϋνται τα έξης κοινcΧ. στοι~ 

χε ία .πρΟς τοiις ναοiις τflς Ομάδος Α: 1) αί ένισχυτικαί της μέσης καμάρας 

-ζώναι· 2) η δια τεταρτοσφαιρίου βαίνοντος Επl ήμιχωνίων άνατολικfι άπό

ληξις τfις καμάρας 3) τα έπl των μακρών 

;cλευρών τοϋ δρ8ογωνίου τυφλα τόξα. Είδι~ 

κώς δε ό "Α γ. Πέτρος f!χει κοινiιν προς τ!jν 

Παντάνασσαν τΎjν στέγασιν της πρόft-έσεως 

καl τοϋ διαχονικοU δι' ήμισφαιρικ/bν δόλων 

βαινόντων Επί 4 ήμιχωνίων. ~σ &ρχιτέκτων 

.μάλιστα τοϋ ναοϋ τούτου, Οοτις &σφαλώς 

:εiχεν ύπ' Οψιν του τό Μοναστηράκι, έν τΌ 

,Jπερβαλλούσn άγάπn του πρΟς τα ήμιχώνια 

έστέγασε καl τα τρία διαμερίσματα τοϋ 

νάρδηκος δι' ημισφαιρικών /Jόλων βαινόν-

-<ι;ων καl αύτών επl ήμιχωνίων (δρα κάτο-
Εiκ. 21 'Άγ. Νικόλαος Σαρωηχοii 

·ψιν Εν είχ. 17). <Η δΕ άπλοποίησις, t}v o'L δύο μνημονευ8έv·τες ναοl παρου

-σιάζουσιν Εναντι τών της όμάδος Α τών Ά-θηνών, συνίσταται ε'ίς τijv 

κατάργησιν τοϋ δυτικοϋ τεταρτοσφαιρίου καl την δι' άπλοϋ κατακορύφου 

τυμπάνου &ντικατάστασίν του (δρα τομdς έν είκ. 17 καί 18). 

<Έν δ' Ετι βfjμα .περαιτέρω άπλοποιήσεως παρέχουσι δύο άλλα τi)ς 

~Αττικfiς άγνωστα τέως μνημεία, ό ναΟς <Α γ. Δημητρίου έν "Ανω ΣοUλι, 

:iν τψ όποίφ Εχουσι καταργηitij άμφότερα τα τεταρτοσφαίρια, άπέμειναν 

δΕ μόνον αί ένισχυτικαl ζώVαι καl td έπί τιtlv τοίχων. τών μακρών πλευ~ 

ρών τυφλCι. τόξα (Ορα κάτοψιν καl τομi]ν έν είκ. 19) καl ό &γ. Νικόλαος 
' παρα την &κτΤ]ν τοϋ Σαρωνικού (είκ. 21) έν τψ όποίφ κατηργήitησαν τα 

τυφλά τόξα, παρέμειναν δ6 μόναι αί ένισχuτικαL ζώναι βαίνουσαι έπl πολU 

πλατυτέρων ποδαρικών. 

Οί τέσσαρες τελευταίον μνημονευ-θέντες ναοl είναι είς ήμάς χρήσιμοι, 

.φημuυ αποστολοu πετ;ροu χασηας δηα σηδρομης ολουνου του χορη κε Γεοργιου Μα-

στορη ....... κηρ Σοτηρχος» 
1 ) 'Η 1Jαναγία της Σαλαμίνας έκτίσ{}η βεβαίως ίιπό τών ίιπό τοϋ Μοροζίνη έξοι

κισΟέντων εlς Σαλαμίνα τΟ 1688 ΆfJηιαίων, ο'ίτινες Εφήρμοσαν καi. έν τfι νέq, των 

διαμονfί τΟν α-ότόν άρχιτεκτονιΧόν τύπον κ:::ιi. ιiπεικόνισαν έν τψ \'έrρ ναψ κατ' έξοχ1)ν 

·• Α\{)ηναίοuς άγίους, ώς π. χ. τ1jν Άγίαν Φιλο{}έην. {'Όρα περί τών εlκόνων ταύτης 

Ξυγγ6πουλον έν Ήμερολογ. Μ. 'Ελλάδος 1925 σΕλ. 451 έ.). ΊΙ εικονογράφησις του 

ναοίί, κατό. την έπ!. τοίί τέμπλου έπιγραφήν, έγένεtο τΟ 1758, 
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διότι άποτελοϋσι τρόπον τινα τους συνδετικο\Jς κρίκους τfiς άλύσεως, fiτις 

συνδέει τους ναο\Jς τfiς Ομάδος Α πρΟς τους τfjς Ομάδος Β. Πράγματι οί 
ναοl τijς Ομάδος Β, οϊτινες, καταργήσαντες τι:Χς ένισχυτικι:Χς ζώvας, διετήρη

σαν μόνον τα έπl τών μακρών πλευρών τυφλ& τόξα, ούδεν άλλο άποτε

λουσιν fι μίαν περαιτέρω βα{}μίδα έξελίξεως μετa τον "Α γ. Δημήτριόν του 

·Άνω Σοϋλι. Είναι λοιπΟν οί ~αοl τΥjς Ομάδος Β άπότοκοι τών τfiς Α, δι& 

τΟν λόγον δΕ τοϋτον και συμπεριελήφ-&ησαν εύθiJς έξ άρχf'jς UπΟ τΟν αύ · 

τΟν τίτλον έν τίj μελέτη ταύτη μετ& τών ναών τfiς Ομάδος Α, με{}' ών 
συνεξητάσ3ησαν &ς πρΟς τd γενικ& χαρακτηριστικά των. 

'Αλ'Λ ή έξέλιξις του Εξετασ3έντος τύπου δεν Ιiμεινε μέχρι του σημείου 

τούτου, &λλ' έπροχώρησε' περαιτέρω. Πράγματι ε!ς μίαν άλλην /}ολωti]ν βα
σιλικ!jν τών 'Α{}ηνών, i]ν έπίτηδες δεν &νεφέραμεν μέχρι τουδε, !]τοι τον 
παρa το μνημείον του Λυσικράτους διπλοϋν ναον "Α γ. Δημητρίου (παρακ

κλijσι) (ε\κ. 20) καt Άy. Άννης βλέπομεν κατηργημένα πλέον τα ·μετα τόσης 

έπιμονfίς διατηρούμενα τυφλd τόξα, καl τέλος είς μνημεία τών περιχώρων, 
ών πρόχειρα Εχω τfιν προέκτασιν τοϋ άνωτέρω έξετασδέντος ναοϋ τοϋ cΑγ. 
Γεωργίου έν άνω Σουλι (εtκ. 19), τοiις Ταξιάρχας τών Καλυβίων Κουβαρii, 1} 

τον έν Κουβαράδες νσον του Άγ. Ά3ανασίου 2 ) καl τον"Αγ. Νικόλαον Λυ
κούριζα παρ& τfιν άκτfιν καl τοϋτον τοϋ Σαρωνικοϋ, ού μόνον τd τuφλ& 
τόξα Ιiχουσι καταργηΜj, &λλα καl α~τη ή καμάρα του Μλου ί!χει διαλυ{}ij 

ε\ς &ρι3μόν ·τι να έγκαρσίων τόξων χρησίμων προς fιποβάστασιν ξυλίνης 

πλέον &μφικλινους στέγης. Εtναι δε πάντα τα τόξα ταυτα όξυκόρυφα μαρτυ

ροϋντα σαφώς ού μόνον περl της κατα τούς χρόνους τiiς δουλείας κατα

σκευfiς των, άλλd καl περl τfις πενιχρότητος τών μέσων, <'itινα διέ6ετον οί 
Εν τοίς χωρίοις της Άττικfίς διαμένοντες έν άντι8έttει πρΟς τοUς 'Αθ-ηναίους,, 
οrτινες σπανίως κατήργησαν την {}ολωτf]ν στέγη ν. 

' 
1 ) Α. 'Ορλάνδου, Ναοi. τών Καλυβίων Κουβαρii, 'Αi}ηνά XXXV, σελ. 171. 
2) "Ο ναός ο'δτος φαίνεται Οτι εtναι άρκετc't. παλαιός, . διόiι Εζωγραφή{}η κατά 

τινα Εν αύτ!ρ σφζομένην έπιγραφi)ν ύπΟ τοϋ Γεωργίου Μάρκου Εν Ετει 1744. 'Επομέ
νως ή κατάργησις τής καμάρας εtχεν ήδη ε'ίς τινα μέρη σuντελεσitη άπό τών μέσων 
τοϋ lSoυ αίώνος, έν φ είς άλλα έπήλ{}ε πολit βραδύτερον. Ή ώς άνω Επιγραφή Εχει 
ώς έξης : άνηγέρ-6-η Εκ βάfiρων καt άνιστορήitη ό itείος καί πάνσεπτος ναός ούτος 
τοϋ Εν 'Αγίοις πατρΟς ήμ(Ον Ά&ανασίοu, πατριάρχου 1Αλεξανδρείας διc't. συνδρομης 
κόπου τε καl πάσης άλλης φρονtίδος παρ& τών &δε: Πέτρου .•.•. έφημερίοu tiiς 
κώμης Κοuβαράδων, Κόλια, Δημήτρι καl Γιάννη Μητρομτεούκη πρός δε καl της τών 
Χρισtιανών βοηftείας άρχιεραt'εύοντος t'OU πανιερωτάτοu καί λογιωτάτοu μηt'ροπολί
τοu, κυρίου "Ανfl'ίμου. 'lστορή-6-η δε ύπό χειρός Γεωργίου Μάρκου Πελοποννησίου· 
τοϋ •Αργείοu όμοϋ τε .... αύτοϋ κατά ..• Α ΨΜΔ Μηνl 'Ιουνίφ Η καί tνδικτιώνοι;:. 

1
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"Συγχεφαλαιοϋντες τα άνωτέρω έκτεδέντα διατυποίίμεν αύτα είς τα' 
έξijς τρία {)'υμπεράσματα : 

1 ον) Αί καμαροσκέπασrοι &&ηνα'ίκαi βασιλικαi διαστέλλονrαι ε\ς δύό 
κατη_rορίας, Α) τaς μετα συν&έτου στέγης, &παρτιζομ.νης έκ κυλινδρικijς 
καμαρας κ~ταληγούσης προς &νατολιlς καi προς. δυσμaς ε!ς τεταρrοσφαί

ρ~α βαίν~ντα :πι ήμ:χωνίων (tt·oιnpes) καl Β) τaς με&' ιiπλijς κυλινδρι
κης καμαρας. Η πρωτη κατηγορία περιλαμβiίνει ναοuς μεγάλων όπωσουν 

~ια7τάσεω~ (Παντάνασσα, Ρόμπη, "Α γ.' Ανάργυροι, "Αγ. 'Α3ανάσιος Ψειρij), 
η δε δευτερα μικρών ('Άγ. Γεώργιος, "Αγ. Συμεών, "Αγ. 'Ηλίας, "Αγ. 
~ημήτριος Λ'ουμπαρδιάρης, Άγ. 'Α{}ανάσιος Χαλκούρης, "Αγ. Παρασκευή, 
Αγ. Κυριακη). 

2°ν) Οί ναοί tη'ς Β ' "' , , _ κατηyοριας οντες μεrαγενεστεροι τών τijς Α (χρό-

νοι τουρκοχρατιας) προηλ-&ον εκ τών της Α δι' άπλοποιηΌεο>ς ε" ' ' •,_ , " :rι το οι 

~ονομικωτερQν. Η συγγένεια τών δύο κατηγοριών δεν είναι τόσον σαφη' . 
εκ πρώ "'ψ 'Α δ ' '=' , της ,ο εως. πο εικνυεται Ομως. άναμφισβητήτως δι& μνημείων με-

σαζοντος τυπου, σφζομένων έν τfi γειτονία τών 'Α{}ηνών ("Αγ π· Χ · · . ετρος α-

σιii;, Παναγία Σαλαμίνας, "Αγ. Δημήτριος "Ανω Σουλι). Δι' άλλων δε πά-
λι~ μνημείων ~ιJρισκομένων_ έ~ Άτrικfi ('Α γ. 'Α{}ανάσιος Κουβαράδων, Τα· 
ξιαρχαι Καλυβιων Κουβαρα, Αγ. Νικόλαος Λυκούριζα) &ποδεικνύοται πε· 
ραιτέρω έξέλιξις τοϋ ά3ηναϊκου τύπου τijς Β κατηγορίαc η"τοι δια') -1 , ·' .υσις της 
κα ;υπτου~ης καμάρας είς μεμονωμένα Εγκάρσια τόξα στηρίζοντα tυJ.ίv 1 ν πλεον στεγην. - 1 

~ 30V) .. "0 τύπος tώV ά{}ηνα'ίκών Καμαροσκεπάσtων βασιλικών εχει τα 
πλειστα των στοιχείων αύτοίί κοινα μετ& τών ναών τη'ς. Β Μ • , , .. . εσοποταμιας 

κ~ι κυρι~ς τ~ν ~τfjς :Αρμενίας. Ε1ναι λοιπΟν πι-&ανΟν Οτι είσήχ&η είς ~Ελ
~αδα κατα ~ην ~~ποχην τfjς μεγίστης άκμfjς καl έξαπλώσεως τfjς άρμενικf]ς 
αρχιτεκτονικης ητοι μεταξiι του 700 καl του 1000 μ χ δ ' , ' , " . . ψ. εν χρονοις 

προς ου; συμφωνεί το σύστημα τijς τοιχοδομίας των. "Η έν τη' κυρίω" "Ε)} 'δ 
~ , , ~ ~ , ια ι 

ανεγερσις τεσσαρων μεγάλων ναών χρονολονουμένων άσφαλώς ' • 
ξ' 8 , ι κατu το 

μετ~ ~ _ ~Ο και 900 .μ. Χ. χρονικον διάστημα, έν άντιιιέσει πρός η) ν 
παηεΑη ελλειψιν κτιριωv tώv δύο προηγουμένων τοίi gou αίώνων _a_ -
λ' {} , , ~ ) καυιστα 
~αν πι_ ανην την εκδοχijν tfjς κατα τοuς α~τοiις χρόνους (τέλη gου at.) 
εισαγωγης τοϋ έξετασ8έντοc τυ'που ' "Ε)) 'δ ' ' ~ .. _ ... εις 1 .α α και κτισεως τοϋ ναοίi τfjς 
αδηναιχης Παντανάσσης. 

ΑΝΑΣΓΑΣlΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 
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ΕΙΣ ΤΑΣ ΥΠ' ΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΙΣΑΣ ΕΛΛΗΚΙΚΑΣ ·χΩΡΑΣ') 

Κατ' 'Απρίλιον τοίJ 1204 μ. Χ. fπιπτεν ή Κωνστ:).νtινούπολις ύπΟ 
τα συνδυασμένα πλήγματα τών στρατευμάτων τοϋ κόμιτος τfjς Φλανδρίας 
Βαλδοι:tνου καl Βονιφατίου tοϋ Μομφερgατικοϋ &φ~ ένός, καl τοίί βε\•ετι
κοίί στόλου άφ' ετέρου, καl έδίδετο τΟ σύνftημα τοϋ διαμελισμοϋ τfiς 

μεσαιωνικfiς μας αύτοκρατορίας. το μέγα :τcολιτικόν, έχκλησιασrικόν, έπιστη
μόνικΟν, καλλιτεχνικόν, έμπορικΟ"ν καl βιομηχανικΟν κέντρον το~ βυζαντι
νοϋ έλληνισμοϋ παρεδίδετο είς τΟ:ς χείρας τών Φράγκων καl τών Βενετών 
καl αί ~Ελληνικαl χώραι-έκτΟς έκέίνων, αί όποίαι πέριελήφ~ησαν είς τα 
έλλr;-νικα κράτη της Τραπεζοϋντος, τfjς Νικαίας καl είς τΟ Δεσποτάτον _τfις 

'Ηπείρου -διενεμή!Ιησαν εϊς τοuς Φράγκους . πορδητας τijς μεγαλωνύμου 
τέως πρωτευούσης των. 'Ιδιαιτέρως είς τοVς ΒενετοVς Ελαχοv, έκτΟς τμll
ματος τfίς Κωνσταντινούπόλεώς, καl α'L &πΟ Μακεδονίας μέχρι Πελοποννή
σου 'Ελληνικαl χώραι, τ<1ζ όποίας μετ' Ολίγον άvτήλλαξαν πρΟς CJ.λλας καl 
μά~ιστα πρΟς ηlν Κρήτην καi πολλCες νήσους τοϋ Αίγαίου, έχούσας δι,α 
τΟ ναυτικόν των κράτος καl τό μέγα έμπόριόν των άσυγκρίτως μεγαλυτε
ραν σπουδαιότητα ~πΟ τCtς έπιδικασ&είσας είς αυτοUς έκτεταμένας μέν, &λλα 
δυσβαστάκτ:ους διό. τΟ νησιωτικΟν καl ναυtικΟν κράτος των χώρας της 
fιπειρωτικijς 'Ελλάδος. Οliτως ίδρύδησαν εvτος τών δρίων τfiς βυζαντινijς 
αύτοκρατορίας διάφορα κράτη φραγκικά, πολλαl δΕ νήσοι καl λιμένες της 
περιfiλ8ον είς τfιν itαλασσοκράτειραν «νύμφην» τοϋ 'Αδρία. 'Άλλαι, ώς 
γνωστόν, έκ των οϋτω δουλω&εισών χωρών ηύτύχησαν να επανέλ\Jουv 
βα&μηδiιν η εϊς τα μνημονευδέντα έλληνικα κράτη 1\ .ις την επrινιδρυδεί
σαν τi(> 1261 μ. Χ. f!πο Μιχαi]λ Η' τοϋ Παλαιολόγου α~τοκρατορίαν τοϋ 
Βυζαντίου. 'Αλλ' αί ύπΟ τοUς Βενετοiις διατελοϋσαι χώραι παρέμεινα" 
Uπ" αϋrοiις Επl μακρότερον χρόνον, τιν€.ς Επl αίώνας όλοκλήρους. Είναι_ 
αύτσνόητσν Οτι η τσσοVτον μακριJ. κυριαρχία τών Βενετών δΕ:ν παρηλθεν· 

1) <I-J ανά χείρας μελέτη είναι κατά μέγα μέρος απόσπασμα έκ τοϋ προσεχώς, 
ώ έλπίζω έκδοοfl-ησομένου Β' τεύχους τi'jς ~Συντόμου 'Ιστορίας τών ΈλJ.ηνι1tWν δια-
ς , . λ . δ "λ 

λέκτων.ιJ, είς τό όποίον {}ιl Εξετάζωνται αί νεοελ ηνικαι ια εκτοι. 
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Cίνευ ξπίδράσεως επι τών Ελληνικών κτήσεών τη'ς. Δεν {}ό Εξετάσω τιiς 

iJ.λλας εκδηλώσεις της. Είς τi]ν παροϋσαν μελέτην διΧ περιορισδώ να εξ-· 

ετάσω τfιν έπίδρασιν τής Ίταλικfjς γλώ_σσης, καl μάλιστα τfiς διαλέκτου τfiς 

Βενετίας, είς τi]ν γλώσσαν τών ύπ" αύτiΊν έλληyικών νήσων καl πόλεων. 

Α~τη tJπfιρξεν &ναμφιβόλως μεγάλη. 'Αλλ' &ς !Ιέλει δειχ/}ij κατωτέρω, 'l 
Εχτασίς της υπερεημή\Jη ύπό τινων Ερευνητών. 

Είναι φυσικΟν ή Επίσημος γλώσσα, ή γλώσσα τοϋ Clρχοντος στοιχείου 

-δταν συμβαίνu μάλιστα τοϋτο να εχn &ναπτύξει είς μέγαν βαδμΟν fνα η 

περισσοτέρους Εκ τώv Εκπολιτισtικών παραγόντων, τα γράμματα καl τ-1-jν 

Επιστήμην, τCι:ς τέχνας, τΟ Εμπόριον, την ναυτιλίαν, τiΊν- βιομηχανίαν κτλ.-

11 γλ{iJσσα, λέγω, αϋτη είναι φυσικΟv να Επιδρ~ οόχl μόνον είς τοiις fιπΟ 

τοϋ όμιλοϋντος αϋτ-1-jν λαοϋ &.ρχομένους, άλλα και είς δλους τοiις όπωσδήποτε 

Επικοινωνοϋντας πρός αϋτόν. Τοϋτο συνέβη άναποτρέπτως καl εlς τοiις ύπΟ 

tTjν Βενετικην κυριαρχίαν διατελέσανtας κατοίκους τών--νήσων τοϋ 'Ιονίου 
καl Αίγαίου πελάγους κλ. "Οροι ναυτικοl (ιl!.λάργα, βίρα -άρω, β6λτα, 
κάβος, λάσκα, μάϊvα, μόλα, όρτσα, πονέντες, σιρόκος, σιν1άλο, τεζάρω, τιμόνι, 

φορτσάρω κλ.), 1) δροι διοικητικοί, νομικοί, Επιστημονικοί, λέξεις δηλωτι

καl διαφόρων ά.ντικειμένων καl Εμπορευμάτων, λέξεις τfjς καδ' ήμέραv 

όμιλίας κλ. είσήλαυνον κα3' έκάστηv είς τα νησιωτικCι: ίδιώμαrα Εκ τής 

γλώσσης τών Βενετών και Εξετόπιζον πολλας γνη.σίας έλληνικας η Ελέγοντο 

καt λέγονται Εtι Εκ παραλλ1lλου πρΟς αύτός (φτά,ιω καl άρεβαίρvω, φτάνει 

καl μπάστα, &1ιτίλογος καl κοντράστο, παρεfJύρι καl φανέστρα κλ. Εν Κερ

κύρq. 2) και Ενίοτε με κCiπ(Ος δ-ιάφορον σημασισλογικfιν άπόχρωσιν. Τοϋτο 

συνέβη κυρίως 'είς τον γραπτον λόγον. τα επίσημα ϊδίως Ι!γγραφα (συμ

βόλαια κλ.), λογοτεχνικιΧ μνημεία, χρονογραφία ι βρί(}ουν λέξεω' ίταλικών. 

Καδ' α λέγει ό HeisenbeΓg 3) <massenhaft dι·ingt in jenen .Talη·llun
derten (liτοι της βενετικfjς έ;τl τώV νήσων τοϋ Αίγαίου, Κρήτης- κλ. 

κυριαρχίας) venetianisches nnd anderes italieniscl1es Sρι·acl1gut. 

ein unιl νeι·dι·iing't die gι·iec:lιisclιen \YUI'teι·. Sug'ai' die gι·ieclιisclιe 
Schι·ift 'vil'd llier und da aufgegeben, die gι·iechisc!1e SρΓacho, 

die in Gefahl' γrar eine griecllisc!Ίe-venetianische Misc!Ίsρraclle 

1 ) 'lδ. την καλην μελέτ-ην του D. Hesseli1φ, Les nιots mal'itiines empι-unt€& 
pa~· le grec aux langues roιnanes. Aιnsterdam 1903. 

~) 'lδ, Γ Σαλβάvου, Μελέτη περl τοϋ γλωσσ. ίδιώματος τών έν Κερκύρq. Άργu

ράδων. 'Α&fιναι 1918 σ. 7, 
8
) Α. Heisenberg, Djaiekte und Uιngangsspι·ache im Neugι-iechischen. Mϋu

chen 1918 σ. 21. 
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zu 1Yeι·den, bedient sicl1 nic!Jt selten clel' italienisllen Sclυ·ift..• 

Ή Έρωφiλη, το γνωστον χρητιχον δρi'iμα τοϋ Χορτάχι, εγράφη κατ& 

τΟν 17ον α'L. με ίταλικοUς χαρακτfίρας. Τ& Ολίγα κρητικα συμβόλαια, τ<l. 

όποία εδημοσιεύ3ησαν μέχρι τοίiδε vπο τών Σάi\α, Gerland καl Ξαν3ου
δίδου βρ[3ουν ιταλικών λέξεων χαi φράσεων. Παραλαμβάνω ολίγας εκ τi'jς 

Χριστια,·ικής Κρητης, Α' (1912) (εχδο3είσης fiπo Στ. Ξω•{}ουδίδου) σ. 161. 
<κόπια εβγαρμένη &πΟ τΟν λίμπρον τf}ς νοταρίας εμοϋ Ίωάννου Κατζαριί 

μόρε βένετο κλ. », 
σ. 104-5 : « • . • . καl τΟ ίστ:ρουμέψο εκείνο τζή κοντζεντ:ζιώς αύτοίι 

vα εlναι κομμένο καl dννολιiδο ωσαv ποτε να μην ϊ]δελε γενεί• οϋ.τως 

μένω κοντ:έντ:ος . ....... κοτ:έντ:οι καl πρεζέντες ........ -f]μεστάνε πλη-

ρωμένοι καi --<Jατιαφfiδοι κλ.», 

σ. 134: ~ντάνα και νιντερέσσα κλ.>> 

σ. 233-4 : (<_Δίδοντας τα τορvέσα τζοl άνωδεν νιτρfiδες καl σπέζες είς τ:~ρ

μενο χρόνους τρείς είς πάγες &.πΟ Λ Uγουστον είς Α ϋγουστον δδν άτεντέντο · 

ρα"ς ώς αvω&εν νά 'μαι άστρέrος και άμαχεμένος μδ την εύκολώτερη στράτα 

(λατ. strata, ίταλ. stι'ada) τζij δικαιοσύνη; ..... Ιjγραψε τijν παροϋσα 

γραφij γιά πλιa κιάρα (ίταλ. cl1iaΓO) καl δίδω iJέλημα νa βρε{}jj είς νοδάρο 

ή λεγομένη γραφή >. 

«'ΕγΟ:ι Μανώλης Τζ.Ες είμαι πρεζέντες καl άφερμάρω τα αvω&εν». 

"'Όχι Ολίγας λέξεις ίταλικcΧς και γαλλικας- fνεΚα τfiς Επl τρείς περί

που αιώνας κυριαρχίας τών Lusignans, 1191-1489 μ. Χ. 1) -περιέχουν 

καl τα &.ρχαι6τερα μνημεία της νέας κυπριακfjς διαλέκτου, αί Assises και 
α'Ι. χρονογραφίαι τοϋ Λεο'J'τίου JJfαχαιρfi καl Γ. ΒουστρωVίου: ών αί μΕν 

πρώτα ι aνήκουν εις τον ΙΓ ', α! δε εις τον ΙΕ' αl. μ. Χ. Καi χfγραφον 

ΚυπριακCν &κόμη μεταγενέστερον-τοϋ τέλους τοϋ rς' η τώv &.ρχών τοϋ 

ΙΖ' αι κατα τόν Χρ. Παντελίδφ' 2
) -_περιέχει πληδώραν λέξεων ίταλικών 

(δ.μπαδία, άμορώζα, άρμάδα, άπόστα, δισκόρδια, διζόρδινα, δισπερατζιόνε, 

lντζίρκα, κομμοδiiτ.ος, κομμοδιτά: κοvτiiδον, κουβερνατώρος, λε(Jάγτε, λεπρώ

ζος, δπλιγο, προβεδέρω, προτέστο, σιγουρτά κλ.). {Ωσαύτως είς Εγγραφα 

τών νήσων τοϋ Αίγαίου και μάλιστα τοϋ 'Ιονίου πελάγους, τών Οποίων 

έπl τέσσαρας αίώνας έκυριάρχησαν οί Βενετοl και είς τός Οποίας καl μετ& 

τηV &π6σπασίν των &.πΟ τ&ς χείρας τών- Βενετών ή Ίταλικη έξηκολού-&ησε 

1) Πρβλ. τήν έξαίρετον μελέτηv τοϋ καtlηγητοίί κ. Σ. JΊ:Ιεvάρδου, Γαλλικαί 
μεσαιωνικαL λέξεις έν Κύπρι:ρ (='Αtlηνάς, ΙΒ' 360 κέξ.), Μ. Δέvδια, Περι τών Εν τfι 
Κuπριακfi -Qημάvων έκ τf)ς Ίταλικf)ς και τfις Γαλλικης (='Α-6-ηνάς, Λ 'ς' Η2 κέξ.) κ.λ. 

') '!δ. ΆΟηνάς, ΔΔ' σ. 156 κέξ. 
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νό χρησιμεύn ώς γλώσσα τών δικαστηρίων, τfjς Βουλfjς κλ.- μόλις τiρ 

1836 ύποχατεστάδη ύπΟ τfiς ~Ελληνικης είς τα ε'Lρηνοδικεία καl λοιπα 

δικαστήρια, τψ δf: 1849 καl είς τ&ς αγορεύσεις καl τα πρακτικα της Βου
λης, αν καl σχεδΟν πρΟ είκοσιπενταετίας εΤχε -8εσπισθ-η διό τοϋ Συντάγμα

τος τfjς 'Ιονίου Πολιτείας ή ~Ελληνικfι ώς Επίσημος γλώσσα αύτfiς. Τοσοϋ

τον είχε σuνδεθ-η ή Ίταλικη πρΟς τΟν δημόσιον εν αϋτfi βίον-πλείστα 

&παντοϋν, &ς είναι φυσικόν, τα Lταλικα στοιχεία. 

Άλλα δύναταί τις να εϊπη μετ« βεβαιότητος οτι πολλa εξ αίιτών 

δf:ν ήσαν εLς κα-θημερινfιν χρfiσιν ούδ' &πετέλουν νομίσματα κοινfjς_ χρή

σεως παριl τψ λαψ. Περl τούτου -&έλομεν πεισflfj, Οταv λάβωμεν UΠ Οψιν 

Οτι πολλαl φραγκικαl λέξεις μαρτυρούμεvαι είς τα παραδο3έντα γραπτι.Χ 

μνημεία δεν λέγονται ηδη παρd τοϋ λαοϋ. Και είναι μεν &.ληθ-Ε:ς δτι μερι

καt εξ αlιτών ήσαν μΕν πρότερον εν χρ1lσει και είς την κα8' ήμέραν όμι

λίαν, aλλ' εξετοπίσ3ησαν βαiJμηδον- ιδίως μετ α την aπελευ3έρωσιν τών 

&νωτέρω χωρών καί την έγi!αfΗδρυσιν εν αύταίς τfiς Έλληνικfiς διοική

σεως, τόν πολλαπλασιασμόν τών έλληνικών σχολείων, τών έλλην. εφημε

ρίδων κλ.- εξ α~τijς (πρβλ. φαρμακεία, τvπογραφε'ίο, ταχυδρομείο, συβου

λογράφος, δlκη κλ~ &.ντL τ.ών σπετσαρία, σταμπαρία, πόσtα, νοδάρος, κάουζα 

κλ.). 'Αλλ& καl αν εξαιρέσωμεν τιlς λέξεις ταύτας, πάλιν ύπολείπονται 

dρκεταί, τών Οποίων η &πουσία &.πΟ την καδημερινηv χρfjσιν δΕν εξηγεί
ται κατ' ?f.λλον τρόπον 1 παρα δια της εκδοχίiς Οτι ποτε δεν άπετέλεσαν κοιvα 
στοιχεία αύτfiς. 

π λ ' '1 ~ ,. \ ' " ~ β ' ' ' λ ο υ ο .ιγωτερα ειναι τα κυρια ονοματα-- απτιστικα, επωνυμα κ .-

τ& Οποία παρέμειναν είς τοUς νησιώτας &.πΟ τών χρόνων της Εν eΕλλάδι 

Βενετοκρατία.ς. Τα κύρια Ονόματα είναι σχετικώς περισσότερα ε'ίς τοUς 

κα~ολικοUς τών Κυκλάδων, καl μάλιστα τfjς ''Άνω Σύρου (Μπενεδέττος, 

Ντομενίκος, Λ7άτσιος άντi 'Ιγνάτιος- lgnazio, Κλάρα, Λουρέντσος, Λι

νάρδος η -δfjς, Μαρίνος, Πιέρρος, ~Ρόζα, Μπαστιiiνος, Σπεράντσα, Τζουάν
γες, Τζουζέπος, Φρατζέσκος il Τζέκος κλ. 1). 

'Ολίγα σχετικώς είναι Καl τα φραγκικfiς καταγωγης τοπωνύμια/ είς 

τα νησιωτικα κυρίως ίδιώματα. 'Αντι-&έτως πρΟς τΟ πληι<Jος τών άλβανι

κών, σλαυϊκών καi τουρκικών τοπωνυμι6Jν τfiς Στερεάς Έλλάδος, Ήπεί~ 

ρου, Μακεδονίας καl Θρq.κης, τα Ονόματα τών πόλεων καl κωμών καl Εν 

γένει τών τόπων τών ν.ήσωv είναι κατα τΟ πλείστον κα&αρώς 'Ελληνικά_ 

1
) Πρβλ. Α. Σιγάλα, Ι3απtιστικ0:-παρωνύμια-έπώνuμα (=':Λεξικ. Άρχ. 

161 κέξ.). 
~' 
'1 ' σ. 
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'ΕλληνικiΙ"· 

τα τοπωνύμια λ. χ. τflς νήσου 'Ικαρίας είναι c:Ολα Ελληνικά.» 1) τα τfjς 

Χίρυ, Κυκλάδων, Κρήτψ, Κύπρου κατα μέγιστον μέρος έλληνικά. 

Άλλ' άν είναι πολλη καt μεγάλη ή Επίδρασις τfjς Ίτα,,ικης είς τΟ 

λεξιλόγιον τών νήσων, δύvαταί τις Ομως να εϊπn - χωρlς Υσως φόβον 

v& σφαλϋ- Οτι είς την Γραμματικήν των είναι πολiι μικρ& καΙ. άσήμαν

τος. Όλίγαι παραγωγικαi καταλήξεις παρελήφitησαν εκ τfjς 'Ιταλικijς καi 

έγιναν συνή\Jεις καt δημώδεις, εΙς μικροτέραν η εϋρυτέραν εκτασιν, α'L 

-_δόρος ( άμακαδόρος, κρισαδόρος = φιλόδικος, λιμαδόρος, σολατααδόρος, 

<ζογαδ6ρος, φουμαδ6ρος κλ.),-6ζος· (σκερτσ6ζος, #υμ6ζος=--ώδης κλ.),

άρω (προστιμάρω παρ& τΟ πρόστιμον, κατ& τα ώσαύτως εV'χρηστα ίταλικα 
γουστάρω, κουράρω, παασάρω, σιγουράρω, ατραπατ.αάρω, φουμάρω κλ.). 

Είς την φωνητικην ίδίως η επίδρασις τijς Ίταλιχfjς ελέγχεται &σή

-μαντος, ίσως ·ούδεμία. eH οUρανικη πpοφορα τοϋ λ, v πρΟ τοϋ ι Εν Κεφαλ

ληνί\1 (πολ'ύ, λ'ηγός, ν'ηατικός κλ.) ένομίσδη Οτι «μόνον δι' ίtαλικfjς Επι

δράσεως 'ίσως δύναται να εξηγηl!fi.» 2} Άλλα πώς τότε το Ιδίωμα τijς Ζα

.χύν8ου και μάλισtα τfiς Κερκύρας, ή όποία περισσότερον πάσης Cίλλης 

.νήσου τοϋ ~Ιονίου πελάγους φέρει τα ϊχνη τfjς έv αUτΌ βε_νετοκρατίας, έξ

έφυγε την Επίδρασιν ταύτην; Και πώς .aα επέδρα η ~Ιταλικη είς φωνητι~ 

κi}ν άλλοίωσιν, την Οποίαν δΕν Εχει η ίδία; OL 'Ιταλοi τα σύμφωνα l, π+{ 
δεν τa προφέρουν &ς ούρανικα (liberto, liberta, libro, nimboso κλ., ούχ\ 
gliberto, gnimboso κλ.). Άν είς την Ίταλικην &παντοϋν χαt ο1 ούρα· 

νικοi ~6όγγοι gli, gni παρ& τοiις μη τοιούτους, δΕν είναι. τοϋτο, νομίζω, 

λόγος ίσχυρόςj .ωστε νό. πιστευ~Ό Οτι ή έv Κεφαλληνί~ γενικη και άνεξaί

ρετος προφορα τών λ, ν + i ό)ς ούρανικών προi'jλ\tεν έξ Επιδράσεως της 

Ίταλικης προφοράς. Μήπως ϋ.λλως τε δΕν άπαντ~ η ούρανικωτέρα, η Sτε

ρόρροπος αϋτη προφορα τών φitόγγων τούτων καi &λλαχοϋ τfjς Έλλάδος, 

δπου ούδεi; λόγος περl φωνητικi]ς επιδράσεως τfjς Ίταλικijς- δύναται 

να γίνu, παρ& μόνον περι φυσικής, περι αύτομάτου ψ&ογγικης έξελίξεως; 

Είς την Θεσσαλία ν λ. χ. λ, ν+ e, i=λ', ν'+ e, i: λέγω-λ' έου, ν' έος-ν' έους, 
-ν'αί, λ'ύω-λ'ύνω-λ'ύνου, ν'1jμα κλ., είς δΕ τfιν Αt.τωλίαν, ΆΚαρνανίαν 

κ. ά. τα σύμφωνα λ, ν τρέπονται _ωσαύτως είς ούρανικό. λ', ν' μόνον, δταν 

άποβάλληται τΟ μετ' αύτα Ciτονον . ι: δ.νοιξα - δ. ν' ξ α, πlνει- πίν', μέλι
μέλ", θέλει-fJέλ", fJέJ.ησα-{}έλ'σα κλ. CΌτι Εν τούτοις δΕν πρόκειται περi 

·ξένης φωνητικfις έπιδράσεως, είναι περιττΟν να- τονισ-3Ό. 

1 ! Γ. Χατζιδάκι. ΜΝΕ, Β' 396. 
') "!δ. ΆΒηvaς, Κ', 192-3. I 
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Καl άλλο φωνητικΟν φαινόμενον, δ τσιτακισμός, άπεδό6η είς την 

αύτην αίτίαν. Ό Κοραi'jς, Άτάκτ. Β', 361 άπεφάνl!η οτι "δ βάρβαρος 

ούτο; συλλαβισμός (=φ&όγγος) είαέβη είς την γλώσσαν άπδ την μέ ~Ιτα

λσUς έπιμειξίαν τών Γραικορl".!}μαίων.» 1) Και δ επιφανης βυζαντινοδίφης 

Heisenberg δέχεται της αύτήν &ρχην τοϋ εκ tοϋ κ' προελit6ντος τ σ η 

τd. 'Αλλ' ό τσ~τακισμΟς &φ' ένΟς .μΕν &παν τ~ κα_ι είς χώρας Ο που ούδεμία 
_Lταλικη επίδρασις παρατηρείται, ώς λ. χ. έίς τΟν 'Όφιν τοϋ -Πόντου, ε'ίς 
τΟ Μιστl. τfjς Καππαδοκίας) είς τα Φάρασα κ. ά. ~ ϋ.λλη άνάλογος έπίδραΜ 
σις, fiτοι ή της Τουρκικfiς άποκλείεται εϊς αύτάς, διότι δ τσιτακισμΟς είναι 
_άγνωστος είς τi}ν γλώσσαν ταύτην-είς Πάπιγκον τfjς ~Ηπείρου μετα τΟ σ, 

οτdέφτοvμε==σκέπτομαι, ατι1άζουμαι==σκιάζομαι κλ.) κ.ά. άφ' έτέρου δS 8λλεί

:ιτει άπΟ χώρας, αί όποίαι και δια τfιν γειτνίασίν των πρΟς την Ίταλίαν και 

δια τfιν μακροτέραν εν αύταίς ϊταλοκρrtτίαν παρουσιάζουν άδρ&ν τfιν 'ίταλι

κfιν Επίδραση•' ώς λ. χ. είς τ ας ~Ιονίους νήGΟUς και κατ& δεύτερον λόγον ε'ίς 

την Κρήτην, η όποία έσφαλμένως, ώς aa 'ίδωμεν, περιλαμβάνεται είς τός χώ~ 
ρας, είς τι:Χς Οποίας άπαντ~ δ τσιτακισμός. ~Η σημασία τοϋ γεγονότος τούΜ 

του δ8ν διέφυγε τον Heisenbeι·g καi δικαίως τονίζει «anι anffalendsten 
abeΓ bleibt es, class deΓ Laut\vandel geΓade doΓt fehlt, \VO .die 
venetianische Hensclιaft am sichersten begΓiindet \Var tιnd aω 

langsten gedauert lιat, anf den jonisclιen Inseln. 2) Ή ερμηνεία, 

δια τfίς όποίας προσπα-&εί να παρακάμψ!] την ούσιώδη αύηlν δυσκολίαν, 

φαίνεται πολU Ολίγον πειστική. Έαν ή έν "Επτανήσφ καl έν Πέλοποννήσφ
έξαιρέσει, ώς λέγει) τfiς Μάνης και της Τσακωνιά;- όμιλουμένη «SO ge

Γinge Unteι·sclιiecle von der allgemeinen Unιg·angsspraclιe zei
gen», δΕν σημαίνει δτι η διάλεκτος τijς 'ΕπτανήσΟυ και της_ Πελοπονηl
σου προfiλ-3-ον κατ& τους τελευταίους αίώνας έκ τfjς ν~οελληνικfίς Κοινfiς, 

&λλ' δλως τούναντίον Οτι αfίται, καl ίδίως ·η Πελοποννησιακή, έχρησίμεu

σαν ώς βάσις, έξ ή ς άνεπτύχδη -&πΩ της 'ιδρύσεως τοϋ νέου έλλην ικοίί 

κράτους -η νεοελληνικη Κοινή. CH Ελλειψις εκ rών 'Ιονίων νήσων τοϋ 

τσιτακισμοϋ δΕν δύναται ν& έξηγηδfι δι& τfjς Uποδέσεως Οτι είς ταύτας 

Ομιλείται ίδίωμα Επείσακτον, άπαρτ-ισftεv εκ τfjς νεοελληνικfις 1\Όινfίς -Και 
έκβαλΟν άπΟ τόJv μέσων τοίJ lSou αl.. την Βενετικήν, iirις, ώς λέγει, «ΪΗ 

nιeisten Unιfang.. . . . . an ctie Stelle cleι· gΓieclιisclιen getreten 
ist.» CΩ; μαρτυρεί. δ Dιιcang·e είς τΟν πρόλογον τοϋ πολυτί_μου λεξικοϋ 

') Ό Κοραijς εlχεν ύπ · Οψιν όχι μόνον τό έξ ούρανιαοϋ ::c" προελ&Ον τσ, άλλά 

καl τΟ έξ άλλων, ως έλεγε, φθ-όγγων: ζ, ξ, κτ, σκ, ττ προκίίψαν. 
2) Heisωιbω-g, έν{Ι-, άν. σ. 58 9. 
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του σ. VII «Ϊη ωajω·ibus oρpidis, qui snb Tuι·cis, GΓaece et 
ΊΊιrcice· qui sub Venetis, degunt, Gι·aece et Latine vel Ita1ice· iιι 
pagis denique Graece ιlιιιιta,,;αt ωηιιes loquntuι·., Τοίίτο το γενι
κώς λεγόμενον περι Ολων τών τουρκοκρατουμένων και ίταλοκρατουμένών 
:{ωρc'Ον άλη3εύει και περl -των 'Ιονίων νήσων. Ούδέποτε Επαυσεν εtς αϋτας 
όμιλουμένη_ ή CΕλληνική, άποκλειστικώς μεν είς τα χωρία, Εκ παραλλ11λου 
δε προς την Ίταλικi]ν καl ίδιαιτέρως προς τi]ν Βενετικi]ν είς τaς πόλεις. 
~Ως λέγει ό κ. Σαλβ<iνος, Εν{}. άν. σ. 6. «'Επl τέσσαρας και πλέον αίώνας 
άρξαντες της νήσου οί cΕνετοl οϋδέποτε κατώρ-3ώσαν ν' άκούσωσι την 
γλώσσαν αfiτών κοινώς λαλουμένην παρa τfιν Έλληνικi]ν εξω της περιοχijς 

της περικλειομένης ύπΟ τών τειχών τfiς πόλεως Κερκύρας. co άyροτικός 
τής νt]σου πληiJυσμός μόνον τήv πάτριον γλώσσα'' αύτοϋ κα#' t1.παντας τοVς 

χρόνους έκείνους έλάλει.» 'Εννοείται Οrι άρχεται λέξεις ίταλικαl είσεχώρη· 

σαν άναποφεύκτως και είς την γλώσσαν τών χωρικcΟv, άλλ' οϋτε 1] προ~ 
φορά των Sπα{}ε ~ ήλλοιώitη ποσώς Εκ τούτων οϋτε ό κύριος λεκτικΟς 
{tησαuρΟς τών άγροτών- f}τοι αί λέξεις τοϋ καft" i)μέραν, τοϋ οίκιακοίο7 
τοίί γεωργικού, κτηνοτροφικού, άλιεuτικοίί β(ου - έπηρεάσ/}η έκ τi'jς γλώσ

σης τών κρατούτων τfjς νήσου πρβλ. clγeιολάχανα, i]μερολάχα-να, βότανα, 

χόρτα κλ. (l)στιά, κατώ(γ)ει τό, χαμώ(γ)ει τό, περιαύλι, κλειδi, &νώφιλο -

κατώφιλο τΟ (άνώφλιον- κατώφλιον), παρε{}ύρι, φεγγlτης, θεμέλια, σκε

παστή, σπλι{}άρι, πέτρα, φαεί, ψωμ't κλ. l:ίλατeο (ά'ροτρον), χωράφι, γεννή

ματα τά, λινάρι, δχτος, τράφος κλ. πρόβατα, βό1δι, άλογο, φορτlκι τΟ= 

Ονος κλ. "Έπειτα και άν δποτε3Ό πρΟς στιγμην On η βενετικη διάλεκτος 

καl προφορd- ε!χεν έκβάλει κατd μέγα μέρος τfιν •Έi.ληνικην Εκ τών 'Ιονίων 

η]σων καl δτι αϋτη μόλις άπΟ τών μέσων τοίί ιsου αί. ΕπανέΗτησε την 

προτέραν 3έσιν της είς αίιτάς, τοίίτο βεβαίως δεν Μ ητο λόγος !σχυρος 

πρΟς παρεμπόδισιν φωνητικfjς άλλο ιώσεως, η όποία κατ& -τΟν Heisenbeι·g 

συνέβη είς άλλας νήσους άπώτερον τfjς 'Ιτα/,ίας κειμένας καl ύποστάσας 

μικροτέραν τfιν ίταλικfιν έπίδρασιν. ~Αν είς ταύτην cΟφείλετο τΟ φαινόμε

νον τοϋτο, {}d παρετηρείτο κατ& πρώτον λόγον εLς τ&ς 'Ιονίους νήσους. 

Καt οτε ή νεοελληνικη Κοινi] Μ έξέβαλλε τlιν Βενετικfιv- ώς δέχεται ό 

Heisenberg-Μ μετεδtδετο καl ή έν λόγφ φωνητικ1) &λλο(ωσις ε!ς αίιτήν. 
Μήπως δεν σuμβα(νει το Ύδιον προ τών όφ3αλμών μας είς ολας τaς έλλη

νικ&ς χώρας, εϊς τας δποίας είσχωρεί κα-6' Εκάστην ή Vεοελληνικη Κοινή, 

έκτοπίζουσα τας διαφόρους διαλέκτους; οι όμιλοίίντες πρότερον αϋτας ύπο

καδιστοίίν τοiις Lδ_ίους φθόγγους των ε'ίς τοUς άvτιστοίχους τfiς Κοινfjς 

καl οϋτως ή προφορ& τών χρησιμοποιούτων αϋτην διαφέρει κατ& τόπους 

l'. Π. Άναγνωστοπούλοu- 'Επίδρασις τfις Βε'\'ετο.:ης έπi τήν "Ελληνικήν. 313· 

καl παρουσιάζει ποικίλας άποχρώσεις. "Αν Επομένως εκ τών Επτανησιακών 
ίδιωμάτων Ελλείπη ό τσιτακισμός, τοίίτο πρέπει -νομίζω- να μdς πείσιι. 
Οτι και έκεί δπου άπαντ~ όφείλεται εLς dvεξάρτητον άπΩ Ciλλης γλώσσης 
καl αUτοτελη φωνητικην dλλοίωσι11. 1) ToiJτo άλλως τε έπιβεβαιώνει καl η 
μεταβατικη βα\tμίς, εϊς ην εύρίσκεται τΟ φαινόμενον τοϋτο είς τ1)ν Κρ1]
την. Είς αύτη ν σήμερον- f1τοι δύο καi f1μισυν αίώνας μετ& την έκδίωξιν 
τών Βενετών Εκ τfiς Κρήτης ύπΟ τών ΤούρκωΥ, άρχίσασαν τφ 1645 καl 
περατωflείσαν τ<$ 1669 - ό τσιτακισμδς δΕν ΟV1'ετελέσ{}η άκόμη. J\ιfόvov 

ϊσως είς μικρι:Ιν περιφέρε~αν, εϊς τΟ Παλαίκαστρον τf)ς Σητείας, φαίνεται
κατ& την μαρτυρίαν, του D a \Υ lcins 2) - Ο τι συνέβη η δη τοίίτο. ~ Αλλd εtς 

τΟ πλείστον μέρος τfjς Κρήτης- ίδίοις ώσiν dντελ1]φθην τοϋτο είς tt)ν 
περιφέρειαν "Ηρακλείου καl είς την έν τfi Δ. Κρήτη έπαρχίαν τοϋ •Αγ. 

Βασιλείου- τΟ οίιραΥικΟν κ' Εχει ηδη διάφορον προφvρdν άπΟ τΟ τfjς 
νεοελληνικflς Κοινfiς κ', tiτοι ούρανικωτέραν, χωροϋσαν πρΟς τΟν τσιτα* 

κισμΟν καl προσεγyίζουσαν πρΟς αϋτό\•, άSστε να γεννάται ένίοτε ή έντύ
πωσις τοϋ τσιτακισμοϊ:7 άλλα δ8ν κατέληξε,, άκόμη, κα-θΟJς Ελέχ\tη και άνω

τέρrο, πλήρως είς αύτόν. "Ότι ύπΟ τοιούτους δρους παριστάμεitα μάρτυ~ες 
φωνψ~Ίκfiς άλλοιώσεως, αίιτομάτου καl άνεξαρτήτου άπΟ πάσης ξένης Επι~ 

δράσεως συντελουμένης, είναι προφανές. Ή Ερμηνε-ία φωνητικών φαινο
μένων δια ξένης Επιδράσεως ε!ναι Πι\tανη καl- ένίοτε - βεβαία1 όσάκις 
διάλεκτοί τινες άπεμονώ&ησαν Εντελώς ύπΟ ξένων γλωσσών καl οί δμι
λοϋντες αύτη ν- αν μάλιστα συμβfi να είναι σχετικώς όλιγάριδμοι- διε
σπάσ13ησαν άπΟ τοUς λοιποUς όμοφύλους των διcΧ γεωγραφικοUς καL πολι· 
τικοiις λόγους καl Ενεκα τfις πανταχόttεν περιστοιχίσεώς των ύπΟ συμπα
yοίίς και ~συγκρίτως πολυπληfiεστέρου και μάλιστα καl άρχοντος ξε\'Οψώνου 

στοιχείου. Τοίίτο συνέβη fiδη είς τCις όλίγας καl άπ' άλλήλων άποκεχωρισμένας 

f..λληνοφώνους κοινόνηtας τf}ς Καππαδοκίας, τών όποίων τα ίδιώματα τό
σον καλώς έμελέτησε και περιέγραψεν δ Da\Ylcins. Τοϋτο ωσαύtως είναι 

άναντίρρητον προκειμένου περl τών έλληνοφώ\'ων κωμών και περιφερει&ν 
τi'jς κάτω 'Ιταλίας, !]τοι της Bova κ.λ. εν Καλαβρίι;χ καl τi'jς Τeιτa d' 

1
) Ό Δ. llfαυροφρύδης, Δοκίμιον ίστορiας τfις έλλ. γλώσσης. Σμύρνη 1871 σ. 58 

άνάγει τΟν τσιτακισμΟν είς τά μέσα περίπου της 'iης μ. -χ. χιλιετηρίδας (400- 500 
μ. Χ.) καί itεωρεi αVτΟν σύγχρονον πρός τΟν της Λατινικης, ό δδ Tltunιb, He1le
nismus σ. 190 είς τοiις πρό τοϋ 1Qου αl. μ. Χ. χρόνους. Διάφορος γνcόμη παριi 

Ψάλτrι, έν Τεσσαρακονταετηρίδι Κόντου σ. 125 κέξ. καi Gι·anιmatilr d. Π~.rzant. 
Chroniken. GOttingen 1913 σ. 67. Ό Α. llιfπούτουρας (lδ. (( Αγωγijςu Λ', 3) σuμφω· 
ν&ν πρΟς τΟν Tlιumb '6εωρεί τΟ φαινόμενον παλαιότερον τοίί 1Οου αί. 

2
) Ίδ. Annna( of tlιe Britisch School at Athens, Χ,83 κέξ. 
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OtΓanto έν τfι Άπουλίq:. ΆλλΟ: προκειμένου περl νήσων καl χωρών, αL 

. όποίαι διετέλεσαν μεν ύπΟ ξένους κατακτητ&ς έπl αίώνας όλοκλήρους, άλλ' 

ούδέποτε Επαυσαν να κατοικώνται ύπΟ συμπαγών ελληνικών καl έλληνο· 

φώνων πληftuσμών καl είς τας Οποίας οUδέποτε Επαυσε να όμιλijται καl 

να καλλιεργηται λογοτεχνικώς η έλληνικη γλώσσα, να τελfjται έλληνιστl είς 

τού; ναοlις ή λειτουργία καl να άν{}fι-περισσότερον ·η όλιγώτερον κατα 

καιροlις-ό ΕλληνικΟς πολιτισμός, ύπόftεσις πλήρους έξιταλισμοU, όποίαν 

προϋποδέτει η &λλοtωσις τi'jς προφοράς-μικρα 1] μεγάλη-!] αποδιδομένη 

είς την έπίδρασιν τfiς ϊταλικfiς γλώσσης, είναι, νομίζω, άστήρικτος. 'Ίσα

'ίσα η φυλετικη καl γλωσσικiι άφομοίωσις άλ.λοφύλων έγκατεστημένων είς 

Πελοπόννησον-περι~σοτέρων η εύαρι-8μοτέρων, &διάφορον-και ό ύπο

τιδέμενος έκτοπισμΟς της Βενετικfiς ύπΟ τfjς νεοελληνικfjς Κοινfiς έκ τών 

'Ιονίων νήσων, περl ών κάμνει λόγον δ Heisenbe1~g. Ενδ. άν. σ. 59, 
προϋπο-θέτουν συμπαγη έλληνικΟν καl έλληνόφωνον πλη8υσμόν, μf: ίσχυ~ 

ρΟ:ν Οπωσδήποτε την έ8νικήν του· συνείδησιν καl κατΟ: τΟ μάλλον η fίττον 

ζωηρόν τΟ αϊσ8ημα της έ&νικijς του αύ&υπαρξίας. ''Όrι δε αί νοτιώτεραι 

έλληνικαl χώραι καl ίδιαιτέρως αί νfjσοι τοϋ 'Ιονίου καl Αίγαίου πελάγους 

ύπέστησαν δλιγωτέραν τfιν ξένην έπίδρασιν παρ& αί βορειότεραι καl μά· 

λιστα αί άλλα ι, άκόμη μακρότερο ν κείμενα ι έλλην. χώρα ι μαρτυρεί πλην 

τούτων -καl ή &ναφερflείσα κατ& μέγα μΕρος Ελληνικότης τών τοπωνυμιά')ν 

των έv συγκρίσει .πρΟς τΟ πλfj-ftoς τών ξενικ(~ν τοπωνυμίων τών άλλων 

έλλην. χωρών, κα\ δiι κα\ η ι'iνδησις λαμπρά; φιλολογικi'jς παραγωγi'jς 

είς τi]ν Κρήτην, καl τ&ς 1Ιονίους νήσους κατ~ αύτΟ'Uς άκριβώς τοlις χρό

νους τfις έν αύταίς βενετοκρατίας. ΠοιητικΟ: και φιλολογικ& κα-θόλου προ·ί

όντα, ώς λ.χ. ή Θυσία τοϋ ~Αβραάμ, ό Έρωτόκριτος, ή Έρωφίλη, κ.λ. είς 

,ην Κρήτην αί Διδαχα1 του Ήλtα Μηνιιiτη (1669-1714) κ.λ. κα\ τa ποι

κίλα εργα τοϋ Εύγενίου Βο";'λγάρεως, Ν ικηφόρου Θεοτόκη καl τόσων Ο.λλων 

λογίων έπτανησίων, δρασάντων ε'ίτε εiς τfιν γενέτειράv των ε'ίτε άλλαχοϋ, 

δεν fίτο βεβαίως δυνατΌν νd γραφοϋν είς περιβάλλον, Οπου είχε χωρήσει 

βαδύτατα, ώς ύπετέ-θη, ό έξιταλισμός καί δπου Εφftινεν η έλλην. γλώσσα καl 

ή Ελλην. συνείδησις, καl ύπΟ άνδρών γεννη-&έντων καl άνατραφέντων είς 

-αύτό. ·Η έπίδρασις η βενεηκi} καl κα&όλου ίταλικη f}το άναμφιβόλως με

γάλη, &λλΌύχl τοσαύτη,. ΟJστε ν' &πο:ι:νίξn την έλευitέραν έξέλιξιν τfjς είς τ&ς 
ίταλοκρατουμένας χώρα~ όμιλοuμένης Έλληνικfις καΙ. τών διαλέκτων αύτfjς. 

Τοϋτο έπιστοποίησε καl δ P-eΓnot προκειμένου περl τfjς Χίου, της όποίας 

τα tδιώματα περιέγραψε με δαυμαστijν &κρίβειαν. Καl εν αύτu <κυριάρχη

σαν οί Γενουάται έπl δύο ~αl πλέον αίώνας (1346-1566 μ. Χ.) και ή 

.J 
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.fπίδρασίς των ύπfjρξε μεγάλη, ώς μας δεικνύουν, πλην άλλων, καl αί Οχι 

όλίγαι ίταλικαl. λέξεις αί πολιτογραφηiJείσαι είς την διάλεκτόν της καl συλ
λεγε'ίσαι κατ& μέγα μέρος ύπΟ τοϊ: Μ. Κεφάλα, έν τίϊ 11εντηκονταετηρίδι 

του Φιλολ. Συλλόγου Κωνfπόλεως σ. 183 κέξ. ePouι·tant ici non plus, 
αucιωιe iιιflιιence ]J!ιoιιetiqιιe, tout se ταηιeπe α ιιιιe questiun clc 
vocabulaiτe. IJe clevelσρρeωent μl1onetique de· ces diveΓs j)~tois 
(δηλ. τf\ς Χtου), nous ρouvons diι'e aussi lenΓ develoρμeωent ιnoΓ
l'hologiqne et s0·ntaxique a ete le ιneιne, qne si l'ile etait restee 
toujoιn·s gΓecqne» 1). "Όσοι γνωρίζουν πόσον δύσκολος είναι ή εϊσαγωγη 
εlς γλ&σοάν τι να φ{\όγγων εξ ι'iλλη; γλώσσης καl &λλοτρ(ων τοίί φωνητι· 

κοϋ της συστημάτος καl Οτι συνή{}ως πολιτογραφοϋντf?ς ξένας λέξεις Οχι 

μόνον δεν παραλαμβάνομεν συγχρόνως κα\ τοuς ξένου; φδόγγους, &λλιΧ καi 

ύποκαi1ιστό'Jμεν εLς αUτους· τους σuγγενεσtέρους έΚ τών ίδικών μας, ούτοι 

δεν {}ι\ εϋρουν το πράγμα παράδοξον. 

Έv Άθι]ναις, κατd μfίνα Δεκέμβριον 1925 

Γ. Π.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

1
} Η. ΡeιΥωt, Phonβtique dcs paι'lCΓS de Cl1io (Paι·is) 1907 σ. 533. 
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Ο ΡΩΣ ΣΩΛ ΥΜΑΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΠΝΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙ ΡΟΣΟΛΥΜΟΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Πασίγνωστον είναι δη •Έλληνες <Ηγεμόνες άλληλοερίζοντες κατέφευ~ 

γον, δυστυχώς, ε'ίς ξενικας επεμβάσεις, είς τι3:ς όποίας δφ~ίλεται fi τε κατdc 

το 1204 ~πο τii\ν Λατίνων κατάληψις τfjς Κωνσταντινουπόλεως και ή rδρυ
σις της Λατινικi'jς Αfιτοκρατορίας, έν μέρει δΕ καl 'tl τοϋ γένους ϋπΟ τών 

Ό8ωμανών ύποδούλωιτις. 

Μία τοιαύτη Επέμβασις fiτo και ή τοίί βασιλέως της Νεαπόλεως Καρό

λου τοϋ Α', τοϋ ~Ανδηγαυοίί, τοίί όποίου την βοήftειαν είχεν έπικαλεσ&fi 

δ έκ τών 'Αγγέλων Κομνηνών Δεσπότης τf}ς 'Ηπείρου Νικηφόρος Α', δια

τελών είς ρijξιν προς τον Α~τοκράτορα τοϋ Βυζαντίου Μιχαi}λ Η' τον 

Παλαιολόγον. Κάρολος ό Α' είς βοή8ειαν τοu Δεσπότου τfjς 'Ηπείρου· 

Εστειλε στρατι&ν έκ τρισχιλίων άνδρών 1) ύπό τΟ:ς διαταγ&ς τοϋ ΟUγωνος. 

de Sully, έκ τiον κυρίων, πιitανώς, τijς έν Βουργουνδί~ όμωνύμου κωμο

πόλεως, καl έξ έκείνων τών εύγενών, οίτινες άκολου3ήσαντες τΟν Κάρολον 

είς την κατιΙ τοϋ Μαμφρέδου τοϋ Σουηβικοϋ έκστρατείαν εύΒUς &μέσως 

1~1μείφθησαν ύπΟ τοϋ κατακτητοϋ διd παροχών καl άξιωμάτων 2). 

ΓνωσtΟν Οrι δ Κάρολος μετ& τΟν οίκτρΟν {}άvατον τοϋ δυσμοίρο1) 

Μαμφρέδου κατa τi}ν !στοριuijν μάχην τοϋ Benevento, (1266) και τον 

τijς συζύγου τούτου Έλένης, κόρης τοϋ Δεσπότου τijς 'Ηπείρου Μιχαijλ 

Β' Κομνηνοϋ, έπισυμβάντα έν ταίς φυλακαίς της ~Υ Άπουλίq πόλεως 

NoceΓa, μετ& πενταετfj έν αύταίς κάiJειρξιν, διεξεδίκηGε τΟ:ς κtllσεις, ϋ.ς 

έν Άλβανίq είχεν δ Μαμφρέδσς, έκ προικΟς τής άνωτέρω συζύγου του, 

1
) Τρισχιλίους ό:νδρας ιiναφέρει δ l\filleι· Εν τft ίστορί~ της φραγκοκρατίας Εν 

Έλλάδι, τόμ. Α' σελίς 246 (με•άφρ. Λάμπρου), εiς 8 χιλιάδας δε τοiις αναβιβάζει τΟ 

'ΙταλικΟν χρονικόν τοϋ 1\ίaι·ino Sanudo 'lΌι·sello τΟ έκδεδομένον Εν Clll'Olliques 
Greco ~ Rωnanes rοϋ Ηορf σελ. 129 -130. 

2
) Ό Εν λόγφ de Sully fjτo έκ των μάλλον d.γαπητ<ί)ν καi d.φωσιωμέ·νω'\.' τού

Βασιλέως Καρόλου, δστις εtς τιiς πρΟς αύτΟν διαταγάς του τΟ τιτλοφορεί «όγαπητΟν 

ίππότην, σύμβοuλον, οtκείον καί πιστόν f1μων,. Ό de Sully έχρησίμευσε καl ώς 

μάρτυς καΙ. ϋπέγραψεν είς τήν συμφω'\.•ίαν τοϋ 1267 τΥιν μεταζU τοϋ κυρίου του Καρό. 

λο~ τοϋ Λ' καί Βαλδουίνου τοU Β', τοU ύπΟ τοϋ Μιχαiιλ ΙΙ' Παλαιολόγου έκi}ρονι-· 
σ{}έντος τελευταίου Λαcίνοu Αύτοκράτορος τοϋ Βυζαντίου. (Βtωlωτι, Liνre de la 
Conqueste σελ. 257). 
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καl κατέλαβε μέρος αύt5)ν. Οϋτως άπΟ τοϋ Αύγούστου τοϋ Ετους 1279 

.ε.δρίσκομεν τΟν cle Su1ly «γενικΟν καπετάνον καl έπίτροπον ~Αλβανίας 
-και Κερκύρας~ Εχοvτα δf: καl τΤμ· γενικf]ν &ρχηγίαν τijς κατα τfις '1Ιπείρου 
Εκστρατείας, τΟ μ€ν rΤ>ς εύρισκόμενον &πό τινων έrώιι έν Έλλάδι, 1) τΟ δε 
.00ς Εχοντα λαμπρΟν παραστατικόν. ~Η το Οντως,- κατα τΟ λέγειν τών δυτικGJν 
χρονογράφων, 2

) &νl)ρ μεγαλόφρων, ωραίου παραστατικοϋ, αναστήματος δ€ 

τόσον ύψηλοϋ1 ι:Οστε 1) κεφαλή του ύπερείχε της τών συμπολεμιστών του. 
Έκ τfjς έρυ{}ρCiς αUτοίi κόμης ό Οϋγων &νομάσ3η Rousseaιι, ητοι έρυ
.Sρός, ύπΟ τών συγχρόνων Γάλλων, Rosso ύπΟ τών 'Ιταλών καl Ρι1; 
Σολυμιiς καl Ροϋσος UπΟ τών ~Ελλ1Ίνων 3). 

''Όταν τα στρατεύματα τοϋ ΡΟΟς Σολυμα, άτινα έσκόπουv καί μέχρι 
Βυζαντίου να φitάσουv, άφίκοvτο πρΟ τi]ς Οχυρας πόλεω; τοϋ Βερατίου, ό 
-&ρχηγός των &ελ1lσας, ΕπL κεφαλfiς -25 ίππέων του, να κάμn &ναγνώρισιν 

τοϋ έχ&ρικοϋ στρατοπέδου, Επεσεν έκ τοϋ ϊππου του καl κείμενος χαμαί, 
·ό έρυ{}ρόμαλλος γίγας, μΕ η)ν βαρείαν πανοπλίαν του, .έζωγρή-θη ύπΟ τών 
•eνεδρευόντων εκεί Έλλ1ίνων η τii\ν Τούρκων συμμάχων των 1281.'Η tώγρησι; 
τοϋ άρχηγοϋ~ καl ή έν πανικψ έπιστροφη είς τΟ στρατόπεδον τών σuντρό~ 

-φων αίιτοϋ, μετέδωκε τΟν πανικΟν εί.ς δλον τΟ στράτευμα, τΟ όποίον καl 

.βαΙJμηδΟν διελύitη. 4) Ό Ρως Σο),υμιlς !]χi11ι μετa ταύτα αίχμάλωτος ε1ς 
Κωνσταντινούπολιν, μετά τινων (iλλων συντρόφων του, δπου Εν -8ριάμβφ 
περιήχ8η διa τii\ν όδii\ν τijς πόλεως. Τοσαύτη δ' ϋπijρξεν ή χαρa τοϋ Αύτο· 
κράτορος Μιχαηλ fπl τfi αίχμαλωσίg, άSστε διέταξε ζωγράφον να Εξεικο
·νίση τfιν νίκην τοϋ Βερατrου έπl τών τοίχων τΟ)ν ανακτόρων του. 

Έφρόνουv &νέκα-3εν δτι οι συμπολίταί μου Ροσόλυμοι τfις Κεφαλλη
νίας, παριΧ την έπικρατοϋσαν παρά τισι γνώμην δτι κατάγονται άπΟ Βυζαν
τινούς, η δτι σχέσιν 8χουν όπωσδήποτε μΕ τα "Ιεροσόλυμα, 5) έφρό
νουν, λέγω, δτι είναι 'Ιταλικfjς καταγωγfις Ονομαζόμενοι οϋτως Εκ τοϋ 

λ) Κάρολος δ Άνδηγαυός ϋ.μα τc[:ι ά·yγέλματι τοϋ 1Jανάτου τοϋ τελευταίου έκ 
,;ών ΗιλλαρδουLνων πρίγκιπος τοϋ Μορέως Γουλιέλμου Β' (Μά"ίος 1278) d.πέστειλε\· 

-είς 'Ελλάδα ~)ς έπίτροπόν του, έπl. κεφαλης 50 iκλsκτων ίππέων καί διακοσίων τοξο· 
των, τόν de Sully. 

~) Sωιudo Tω·sello, 'Έν-&' άνωtέρω. G. Sclιlttπιbergω~ Principautes Fι·all· 
.ques du J.Jeνant σ. 84. 

3
) Βtιc!ι01ι, Liνre de 1a Conqueste, σ. 257. Ματiηο Sanudo, "Εν{}' άνωτέρω. 

ΧρονικΟν τoiJ Μορέως στιχ 7924 δπου .:Ροϋσον τόν όνομάζουσι και Ντε Σοuλη τΟ 
:Sπίκληνι. 

{) Byclιon, Livι·e de Ia Conqueste σελ. 258, Παχυμέρσι.:ς τόμ. 1or; 508 -19 
Βωιudο, "'Εν{}' άνωτέρω. 

~) Είς τοίlτο 'ίσως να συνετέλεσε καί τό δτι ετς εκ τών Ι)οσολύμων, ό 'Ιωάννης, 
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έπιιtέωυ Rosso (έρυ&ρός). Προς έξακρiβωσιν τijς γνώμης μου ταύτης ouχl 

άπαξ κατέφυγον είς τα παρ' έμοi γενεαλογικα ίταλικΟ: συγγράμματα προσπα· 

{}ών να &νεύρω εν αϋτοίς οίκΌγένειάν τινα Rosso1imo, πλην έπl ματαίφ_ 
<Ό,τι Ομως δΕν &πέδωκαν αί πρΟς τοϋτο μελέται, Εφεραν είς φώς ιϊσχετοι 

προς το δέμα Ιiρευναι. Άναδιφών δijλα δη πρό τινος παλαιa Κεφαλλη

\•ιακα Εγγραφα, εύρον Οτι 1i Πολυξένη Τόκκου, σύζυγος ΕνΟς Εκ τών διοικη

τών τών ύπΟ την ήγεμονίαν τών Τόκκων 'Ιονίων Νήσων Γαλεάτσου San ~. 
tacoloιnba, 1) δι' έγγράφου ΕΚ Λευκάδος δ.ποσταλέντος το 1iτος 1473 δια

τάσσέι τΟν Μασtρομασσάρον 2) Κεφαλληνίας lo]1anne Rossoliωo, Οπως~ 
κατόπιν ένόρκων καταftέσεων, Εξακριβώση ·ποϋ &κριβώς Εκειντο τιμαριω-· 

τικά τινα κτήματα έν Σάμη τfjς Κεφαλληνίας, άνψωντα πρlν είς την οίκο

γένειαν Πεκατόρου, καί, μετ& την Εξακρίβωσιν, δο-&ώσι ταϋτα είς αUτ~ν. 

cπ διαταγη αϋτη έξετελέσftη, κατα τfιν ύπογραφi]ν δε τοίi σχετικοίi πρακτι

κοίi, γενομένου την 27ην Ίουvίου 1473, μεταξV τών άλλων μαρτύρων,. 

όπογράφει καl δ Lonardo (Λεονάρδοςi Rossolimo. Ή δ.νεύρεσις αΒτη 
τών Ροσολύμων δια πρώτην φορΟ:ν έν Κεφαλληvίg, είς εποχήν, κατ& τ1lν 

όποίαν δλοι οι ύπΟ τοUς Τόκκους δφφικιοϋχοι fισαν 'Ιταλοί, τΟ πλείστον

δΕ- άv μη καl Ολοι- Νεαπολιταv_οι, συμπολίται τών Τόκκων, έδραίωσε;ι 

Εν έμοl την &ρχικtlν περl τfjς καταγωγης ·των Ροσολύμων γνώμην. Συσχε

τίσας δηλα δη τα κατι:Χ τΟν Οϋγωνα cle Suily, τΟν ΡΟJς Σολυμaν τουτέστι 
τών Βυζαντινών, καl τΟν l-losso de Solino τών 'Ιταλών, μΕ τοUς Rosso
liιno ΕσχημάτιJα πλέον άκράνδατον πεποί-&ησιν Οτι ο-οτοι είναι εκείνου 

dπόγονοι. 

Περl tοϋ Οl!γωνος de Sully, πλην τijς cν Κωνσταvτινουπόλει έγκα

{}είρξεώς του, μετd τfιν ζώγρησιν εν Βερατίφ, οϊιδεν ετερον οι Βυζαντινοl 

χρονογράφοι, καl οί κατα τούτους διαλαβόντες μεταγενέστεροι, &ναφέρουσι. 

Μόνος δ BucllO!l εΙς τaς i\ποσημειώσεις τοϋ LivΓe de la Conqneste, 
καl εΙς σελίδας, Ιλς 1iχομεν i]δη δ.ναφέρει, γράφει δτι δ de Sully, μετa πεν-

'Αρχιμανδρίτης καί 'Ιεροκ{ιρυξ τrjς Μ. 'Εκκλησίας κατ& τόν ιη' αtόΊνα, μονάσας καt 
εiς τfιν- έν Χάλκιι -'μονfιν της Θεοτόκου, Εγράφετο ιιΊεροσόλυμοςJ> ('Ηλ, Τοιισέλη, 

Σύμμικτα σελ. 571), 
1 ) "Η Πολυξένη αϋτη, 6.δελφη τού Λεονάρδοu Γ' Ψόκκου, κόμητος Παλατίνοu 

Κεφαλληνίας Ζακύν{}ου κλπ. 1448-1479,--είναι ΒντελόΊς μέχρι σήμερον άγvωστος, 

δπrος €πίσης Ί)το παντελόΊς άγνωστος καi ή παρ' εμού ιiνακαλυφ-6'είσα 'Αγγελική 

Τόκκοu, ή συζευχftεϊσα τόν "Ιππότην Ίάκωβον Ariano, ώς διέλαβον έv τίϊ ανακοι

νώσει μου τfις 22ας Φεβρουαρίοu 1924 Εν τij ·~~ταιρείq. τών ΒuζαντινόΊν Σπουδών. 

(Ορα της Έπετηρίδος αUτfις τόμ. Α' σελ. 350). 
2 } Ό τίτλος τοϋ MastromaSSRΓO ίσοδυνάμει κατό. τοUς χρόνους εκείνου; μέ τόv 

του &ρχιδικαστοίί. 
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ταετfj περίπου Εγκά3ειρξιν έν ταίς αύτοκρατορικαίς φυλακαίς, άφέ8η' έλFύ-
3ερος, λαβΟJν παρα τΟϋ βασιλέως τfις Νεαπόλεως, ώς τιμάρια, τΟ:ς έν 

Άπουλίιt μικρός πόλεις Ropella καΙ ApΓano· προσ&έτει δ" δ Γάλλο~ 

ίστοριοδίφης δτι Εν τοίς Άνδηγαυτκοίς άρχείοις τοϋ Βασιλείου τiiς Νεα

πόλεως περιλαμβάνεται πράξιςJ δΕ ής Εγένετο βασιλική τις δωρεU πρΟς τΟν 

Ίωάννην-Βάλ&εροv, &νήλικον υίΟν καl κληρονόμον τοϋ :ωτε (Ιππότου 

Οl!γωνος de Sully, Solliaco έπi το λατινικώτερον, (.Johannes Gual· 
teι·ius, pupillusfilins et llel'es gnondam Hug·unis dicti Russi de 
Soliaco, Militis). Έκ τijς πράξεως ταύτης δύο τινa διδασκόμε&α· πρώτον 
οτι το ετσς 1297 δ de Sn!Jy δεν iμο πλέον έν τfi ζωfj -<'iγνωσων ποϋ 

καl πότε άκριβώς είχεν αποβιώσει, - καl δεύτερον δτι είχεν &φήσει υ ίόν 

άνήλικον, τΟν 'Ιωάννην Βάλ:θερον. 

'Ερευνών καl πάλιν είς διάφορα Ίταλικδ: συγγράματα άνεϋρον Εν τψ 

λαμπρiρ 1iργφ τοϋ Conte Beι-al'do Candida Gonzag-a, "Fanιiglie 

nol1ili ωeι·idionali cl'Italia» (τόμ. 3°ς σελlς 121) i!τερον de Sully, 
τΟν Γου'ίδωνα1 ύπασπιστfιν τοϋ Βασιλέως τfις.Νεαπόλεως Ροβέρτου, 1309-
1343, εγγόνου τοίi τοσάκις μνημονευftέντος ενταϋδα Καρόλου -ι;οϋ Α'., 

άπόγονον άναμφιβόλως καi τοίiτον τοϋ Ερυitρομάλλου γίγαντος. 

Τώρα δύο τινα πρέπει νd παραδεχftώμεν1 η Οτι δ Pffiς Σολυμάς μετα

την &πελευftέρωσίν του, διατελών πάντοτε εν τfι ύπηρεσί(} τοϋ βασιλέως 

της Νεαπόλεως, έξηκολούftησε να παραμένη έν Έλλάδι, Εν-&α άποκαταστα~ 

-8-είς, ώς τόσοι &:λλοι ξένοι, &:φησεν &π' εϋ3είας άπογόνους, οϊτινες, εκ τοϋ 

UπΟ τών 'Ελλήνων κα3ιερωftέντος έπωνύμου του ΡΟJς Σολυμδ:ς Rossoliιno 

&νομάσftησαν, η Οτι ό UπΟ τοϋ Buchon, έν τοίς dρχείοις τής Νεαπόλεως 

εUρεftεlς 'Ιωάννης-Βάλ-8-ερος U:rιO τών Άνδηγαυών καl οfίτος εϋνοούμε· 

νος, κατηλ-θεν είς την Έλλάδα-έδ:ν μη καl έν αϋtfi Εγενν1lftη, καl Εχτοτε 

διέμενεν εν αϋτfί, όφφικιούχος τών Νεαπολιταν(ΟV Βασιλέων η ΕνΟς έκ τών 

πολλών είς τοUς ΆνδηγαυοUς ύποκειμένων ήγεμονίσχων, γενόμενος γενάρ~ 

νάρχης τοϋ κλάδου 1
). 

Τt)ν Εκ Νεαπόλεως προέλευσιν τών προγόνων τών Κεφαλλ1lνων Ros
so1i1110, οϊtινες τΟ πρώτον έν Κεφαλληνίq. άναφέρονται κατα τΟ 1473 καi 

ών τΟ Οvομα έσχηματίσ8η πάντοτε έκ τοϋ Βυζαντινοίi ΡΟJς Σολυμάς, δει~ 

κνύει καl τΟ Οτι σ-οτοι fισαν είς τi]ν ύπηρεσίαν τών Τόχκων, οί όποίοι, 

1) Δεν άποκλείεται καί ό προαναφερ-&εiς Γουίδων δ του Βασιλέως Ρ αβέρτου 
ύπασπιστ11ς να κατήλf}εν είς 'Ελλάδα καL να Sγκατεστά{}η εν αUτfl &φ' ού τόσον πολ
J.αi εϊναι αt περιπτώσεις, κα{Ι' δ.:;; ot 'Α\•δηγαυοi της Νεαπόλεως, Βασιλείς τε r-...αt. 

πρίγκηπιrς, ένήργοuν εκστρατείας είς 'Ελλάδα. 



$20 Γ. Ε. Τ!πάλδου-'0 P<iJς Σολuμaς τώv ΙΜ;""· καt ο[ Ροσόλuμοι τijς Κεφαλληνiας. 
uποrελείς οντες τών Βασιλέων τijς Νεαπόλεως, είχοv, ώς προείπομεv, Νεα
πσ.λιtαvοU;: όφφικιούχους. 

0[ Ροσόλυμοι έγχατασταιlέντες gχrοτε έν Κεφαλληνίq. καi τελε(ως έξελ
/.ηνισ&ένrες, δρl}όδοξοι bi; σiιv τιji χρόνφ γενόμενοι, ένεγράφησαv έν rjj 

χρυσfi τfις νήσου Βίβλφ &πό τοίi 1593, έπαvαλαμβομένου. iv τfi ο!κογε· 
νείg των τοϋ ονόματος 'Ιωάννου-τοϋ υίοϋ δηλαδfι τοϋ ΡΟ:ι;-Σολυμά
κατιχ διαφόρους έποχι.\ς μέχρι τfις σήμερον 1). 

Γ. Ε. τΙΠΑΛΔΟΣ 

Συμπλήρωσις 

Εlς τά περl τοϋ 'Αναγλύφου τijς ~Επισκοπής Βόλου 
( άνωτέρω σ. 107 κέ,) 

Είχε πλέον έχτυπω&fι το &νωτέρω aρ&ροv, δtε ό φίλος κ. Ν. Για,·
vόπουλος ~λαβε τijv καλωσύvην να μοl παράσχη πολuτίμους τινaς πληρο
φορίας σχεrικaς προς τον έν τφ &ναγλύφφ τούτφ εtχονιζόμενον γέροντα, 
τον uφ' ήμών ταυrισ&έντα προς τον έν τft έπιγραφfi &ναφερόμενον μονα· 
χόv Λεόνrιοv. 

Ό γέρων δηλαδiι φέρει εtς την κεφαi3ιν σκοίίφον ύποδηλούμενον διd 
γραμμijς uπεράνω τών δφρύωv, Ι]rις δεν διακρίνεται εtς τaς ύπ' Ιiψιν ήμών 
φωτογραφίας. 

Ή μικρι.\ αΒτη λεπτομέρεια ~χει πολλijν σπουδαιότητα, καΙ!' δσον 
πισrοποιεί κατa τρόπον &ναμφισβήτητσν τι.\ aλλαi!εν uφ' ήμώv eξαχιlέντα 
συμπεράσματα, Οrι ή χα8ημέvη μορφη παρισrg μοναχόv. 

'Όrι πράγμαrι ο[ μοναχοί, καi 1δίι;. οί μικρόσχημοι, ~φεροv τοιοϋτοv 
1<άλυμμα, δvομαζόμενον σχοϋφοv, σκούφια ν, η σκουφάλιοv 2) &ποδεικνύουσι 
πολυπληΙJij μνημεία. 

Προχείρως &ναφέρω τiιν &νωτέρω εν σελ. 114 ε1κ. 6
1 

παραrε3εϊσον 
·dπεικόνισιv τοU μοναχοίί Σαvδαβαρηνοίi. 

Μετa τι\ &νωτέρω οuδεμία, νομίζω, &μφιβολίο: δύναται να μείνυ, δrι 
-ό καιlήμενος γέρων ε!vαι μοναχος καi δfι ό Αεόνrιος τijς i\πιγραφijς. 

Λ. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 
") ΊωάΗην το πρώcον iv Κεφαλληνi% καi έπi 'Ενετοκρατίας, &νευρiσκομεν το 

,fτος 1509 ώ; σύνδ,κοv τijς Κοινότητος. 'Ιωάννης έκαλείτο ό aνωτέρω άναφερόμενος 
''Αρχψανδρίτης, ό καi 'Ιεροσόλυμος, ιiκμάσας κατd τον ιη' αiιονα, 'Ανδρέας 'Ιωάννης 
τέl.ος λέγεται ό παρ· ήμίν δ<απρεπης μαιευτηρ καt δημοπκος σύμβουl.ος 'Α{}ηναίων. 2

) Πρβ. L Clugnet, Dictionnaiι·e grec - franςais des nωns Jiturg·iqιzes en 
usage dans 1' egHse gτeque. fJaι·is 1895 σ. 138 Goar, Εiίχολόyιοv 

2 
Venetiis 

1730.134 Γ. ΣΜηρiου, έν Περιοδ. Θεσσαλονiκης ν Γρηγόριος ό Παλαμάς> Ι!Ι 1919 -σ. 3G6. 

\ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

ΤΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΦΩΝ ΞΥΛΌΓΛΥΠΤΩΝ, ΤΕΧΝΙ ··' ΆΓΝΩΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΖΩΓΡ -- ' ΝτΙΝΩΝ ΕΚΚΛΗΣ!ΩΝ 
ΕΞ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑ 

~ ών 'Εκκλησιαστικών, προτάσει 1921 0 ~y πουργειον τ ~ ~ ) Κατ& τΟ Εtος τ _ ~ ' ν άπηύ-θυνεν εγκυκ ,ιον 
' , Βυζαιιτινων αοχαιοτητω ' ' καl ένεργείαις της Εφορειας . ' Δ ~οτικη-ς 'Εκπαιδεύσεως μετα σχε· 

' -ς Μέσ1'ς και ημ , ~δ -πρΟς τοUς λειτουργσυς τη ι ' νταχ-θ-έvτων ύπΟ τοϋ ει ικου 
- , , ων &παvτησεων συ " -τικών όδηγιων και πινακ ' ' ~ ) ' ν' &ναγράψωσι τα εν η] περιφε-

Έφόρου κ. Γ. Σωτηρίου, με την ε~tο ~.ην ~ 

ρείq. αύτώv εδρισκ6μ~vα μεσαιων_•~: '~:~~:~:;]των κατέφiJασαν μέχ?ι τοί!~ε 
Εtς τi)ν Έφορειαν Βυζανtt1 ω - 'Ε)) 'δ ο ς Έπl τjj βασει των 

' ... ερών της 1 .,α · ~ , &παντήσεις Εξ δλων σχεδον τ'ων μ ') ' &ρχείον ώς καl συλλογαι Επι-
άπαντήσεων τούτων έσχηματισ-&η π .ουσιον 

- αραδόσεων κ.λ.π. "υ -ιια α'L αναγρά-γραφωv, π - , -ν δ οσιεύοντα, εν τα , 
'Εκ τijς συλλογijς των επιγραφω - η μ -ν κ λ.π. δπως &πεσταλη-

' ξυλογλuπτων, tεχνιτω . - " ' ι όνόματα ζωγραφων, - ών τα δνόμ!=tτα των οπσιω\ φουσαι , -ν έκπαιδευτικων λειτουργ. ' σαν εί.ς ήμάς παρα τω " - 1) 
' , ο τέλος έκάσrης επιγραφης . παρατι&ενται εις τ 

Α'. ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- , 'Αλε"ανδρε{ας). --~ _ ("Α Ά-ΙJ.ανασιος > , Μον' Όμ!Jριακης Υ· 
1) Δομοκος, η _ , , δου τοίi Κα11ολικοu : 

Ύ περciνω της εισο , " , 

ος τijς αγιας '< " {} ιότατο" καl περικαλλέστατος να , (<Καθιστσρ·Ιj{}η ου ως ο ε ~ , " "'·ν 'Α-θ-ανασίου τοϋ Μεγαλου 
.. ~ άγίοις πατρος ημω , 

, σεβασμίας :Μονfις του εν - "" ' "ξο'δων τσϋ πανοσιωτατου και , δ , νδρομης και ε 
Πατριάρχου Άλεξανδρειας ια συ - , Νεοφύτου &ρχιεραrεύόντοq 

... • -ς Μονη"" κυριου ' , • 
" ' κα&ηγουμένου της αυτη ' "=' Θ - κυοίου 'Α \Jανασιου, εφη αγιου . , λ , ου &γιου • αυμακου , • ( ) 
τοϋ πανιερωτάτου και ο;ιωτ~τ καl Θεοφίλου τώv ίερομονάχων ουτος ; 
μερευόντων Γρηγορίου, Ιακωβου 

___ - , - άπαντήσεων παν~ ---~ , αί dντεγράφησαν εκ των - , -ς 
• _(\.έμεναι ένταϋ{)α επιγραφ β ~" δ' ν τΟ πιστΟ·ν της αντιγραφη 1) Αι παρατιυ , 'ξ 1' ουσα αuμη ο , ' 

ομοιοτύπως, 1Ί ήμετέρα ~έ ύπ~~εσ~:αει ~~:;~προσεχώς δημοσιf.ύσυ τό.ς τυχον διαφορας. 
τ&ν έπιγραφών τούτων, επιφυ ασσ 21 

( 



322 Όνόμαια καλλιτεχν&ν έκ μεταβυζανηvών έπιγραφών. 

καl Δαμασκηνοϊί μοναχοϊί τψ ΑΩΙ f:τος τΟ σωηlριον Εν μηνl Φεβρουαρfφ 

ΙΑ' διd χειρΌς Γεωργfοv καl Ίωάιιγου Εκ κώμης !Jfαυρίλλου (1810)». 

(Δ. Κ. Δούμας) 

2) Γουρίτσα Τριχωνίας, Μονη Μυρτιaς (Εlσόδια τής Θεοτόκου). 
ΈντΟς τοϋ Καθολικοϋ: 

«'Ανηγέρδη καΙ άvιστορή{}η ό {)εϊος καt πάνσεπτος ναΟς τfjς ύπερ. 

αγίας δεσποίνης 1iμών Θεοτόκου καl &ειπαρ8ένου Μαρίας της Φανερωμένης 

δια συνδρομijς κόπου τε καl Εξόδου τοϋ τιμιωτ-iτου εν ίερομονάχοις 'Ιωα

κεlμ μετ& τών dδελφών αUτοίi Νικοδήμου μοναχοϋ1 ΕUστα&ίου καl Θεο

δώρου χαl εLς μνημόσυνον τών μακαρ~ων γονέων αUτών. 'Αμήν. 'Έτος 

,ΖΝΗ ....... βρίφ ·Κ. 'Εγένετο δΕ διd χειρός lμοϋ ξέ1·ου τοϋ Διγεν1'j Εκ 

Μωρέως καl οί βλέπον τες εϋχεσ&έ μαι. . . . . . μνήσ-θητε καl τών δωρητων 
τfjς Movi'jς ταύτη;> (7058=1549 μ. Χ.). (Δ. Λουκόπουλος) 

3) Αύτόθι. "Όπισθεν είχόνος τfiς Παναγίας: 

Ίστορήδη tl πάvσεπrος αϋrη καl περικαλλfις τijς Θεομήτορος εLκcΟν 

διd χειρ δ ς ΊωάνJ'ΟV ζωγράφου καl δια συ1ιδρομfiς του Εξ Α Lτωλίας εU
τελοϋς Εϋγενίου τοϋ l\Ιεγαλοδρυ'ι~του ώσαύτως καl δι~ Εξόδου τοϋ όσιωτάτου 

Εν ίερομονάχοις κυρίου Κοσμά καl ήγουμένοu τfjς Ι\1ονfjς τfjς ύπεραγίας 
Θεοτόκου τijς κοινώς Μυρηdς λεγομένης η Μυρσίνης Ολίγον &νω-θεν κει
μένης της Καλυδώνας λίμνης. Krιrd τούι:ους δΕ τοUς χρόνους πολλάκις fιν 
ταραχf) καl φορτίον δuσβάστακτον κατιΧ πάσαν σχεδΟv ti]ν κα-θ' ήμάς ο'ι
κουμένψ', fίκμαζε δ8 πρΟ πάντων τα έv Κρήτη πολεμικά. 

'Έτει &πο Χριστοϋ 1669, ζ ρ ξ ζn. (Δ. Λουκόπουλος) 

4) Πετροχώριοv Τριχωνίας, Μοvη Κοιμήσεως τής Θεοτόκου "Φω
τμοϋ:.. ~Επl τοϋ Ν. τοίχου τοϋ Κα{}ολιχοϋ : 

«'Ανηγέρ&η καl άνιστορή\Jη ό &είος καl πάνσεπτος ναΟς τfjς Uπερ

αγίας δεσποίνης ήμών Θεοτόκου καl &είπαρ&ένου 1\ίαρίας τfiς κατα κόσμον 

όνομαζομένης Περίβλεπrο; δια συνδρομijς κόπου τε καl δξόδου Δαβίδ, Ζα
χαρίου, .'Αν&ίμοu, Ν1lφου, Ίωάσαφ καl Σωφρονίου έν Ετει 7097 1\ιΙαtου 

1η καl >jμείς εurελείς 'Αβραάμ, Γεώργιος δοϋλοι τής Παναγίας. Ζωγρά
φοι .ι11ιχαf]λ καl Κώστας έκ Καστοριάς χώρας Λοιοτόγι (1589)». 

(Δ. Λουκόπουλος) 

5) Μύριοι, Άγιιάφων Εiιρυτανίας, Ν. Ταξιαρχών. 'Υπεράνω τij; εισ
όδου: << Ήστορ1l&η ό ίJε'ίος οΏτος καl εύαγfις ναΟς τοϋ ~Αρχιστρατ1)-

) 
I 
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ΎΟυ Μιχαijλ διι'ι συνδρομfjς καi δαπάνης τrον όρ{)οδόξων χριστιανών rών 

κατοικούνtων εν τfΊ χώρq. ταύτη άρχιερατεύοντος τοϋ ftεοφιλεστάτου 'Επι

σκόπου κ. κ. Διονυσίου Λητσας καl 'Αγράφων διά χειρΟς Γεωργίου, 

Γεωργ!ου κα1 Γεωργ!ου Άναγνώστου εν εrει ΑΦ\.ιΗ α~γούστου 23 (1598)». 

(Κ. Τρίκκας). 

ϋ) Καvεπίτσα Βονί.σης, Ν. Άγ. 'Αποστόλων: 

«Κηjτορες καl δωρηταl καl δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ Δημητρίου 

'Αναyνώστου καl τών τέκνων 'Λλεξανδρij t 'Έτος &πο χριστοϋ ΑΦ\.ιΈ ό πρω
τομάστωρης Ίωά1!J'ης -J!..τικόλαος και τών τέκνων. Δια συνδ2ομης Δημητρίου. 

(1595}.» ('Α. Μπακογεά'>ργος) 

7) Κλεινοβlις Καλαμπάκας, Ν. Άγ. Γεrοργίου. Έπl τών εϊκόνων: 

<' 177S χειρl Δη μ. Ά{}', Καλαρρύωυ Επl Οlκονομίδου Οικονόμος.» 

(Σ. Πύλιας) 

8) ΑVτόθι, Ν.~ Α γ. 'Αποστόλων. ΈπL τών είκόνων: 

«gψ/,ς' τεχνίτης Γε, Δ. Καλλαρύτης.» 

9) Α.Jτόθι, Ν. Άγ. Παρασκευής. Έπl τών εϊκόνων: 

(Σ. Πύλιας) 

"1803 έπl Ίερο{)έου επισκόπου Ζητουνίων εκ Κλεινοβοϋ 1793 χειρ Ι 

Γεωργ{οv Ίωαννiνων.» (Σ. Πύλιας) 

10) Νέα Κουτσούφλιαvη Μαλακασίου, Μονi) Αιμποχό6ου. Έπl επεν
δύσεως εl.ι.ι.όνος: 

«Αϋrη ή εϊκ.Χ.ν uπάρχει τijς αγιας Μονijς τijς καλουμένης Λιμπόχο

βον καl uπο τijς επαρχίας τοu 'Αγίου Σταγών rελούσης, ήργυρώ{)η δ~ &να

λώμασι μεν καl δαπάνη τfjς &yίας Μονής, συν δ ρο μfi δε rοϋ Ίερομονάχου 

πανοσιωτάτου κύρ Κοσμά ύπδ του χρυσοχόου Άγαατασίου J(ώνατα l{τουλί

τζη τοv lκ Μετσ6βου εν 1'tει 1793 'Ιουνίου 20 ή δε ζωyραφία τής εϊκόνος 
εν 1'tει 1293 σωτηρίω.» (Κ. Ρέκατας) 

Β'. ΕΚ ΠΕ.ΑΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

11) Κοeώνη Αυγουριοϋ 'Αργολίδος, Ν Κοιμήσεως τής Θεοι6κου. Έν 

τfl κόγχη τiΊ; προϋέσεως : 

«)ίνllσθητι ..... τοϋ ζωγράφου ..... Θεοδώρου 'Αποστ6λου . .... » 

(Α. Μπουζιώrης) 

12) Αει/1άριζι Καλαβeύιων, Ν. Άγ. Τριάδος. Ύ περάνω τijς {)ύρας του 

Νάρ3ηκος: 

I 
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Ά νυστορί{}η έκ βά&ρον γijς δ πάνσεπτος ovroς καi dίο ναος τi'jς 
όμοουσίου καl ζωοποιοϋ καl &διερέτου Τριάδος καi έζογραφίστ~ διU σιΙν
δρο~ης κώπ~υ καl έξόδου παρα τοϋ πανοσιοτάτου &γίου κα&ιγουμένου 
~υριου Κυριου Ίωακiμ iερομονάχου Πλανιτέρου έκ κόμις Ληβαρτζίου μετιl 
τον ,_συνεβρε~ένι:ον ,άγίο·~~ πατέ,ρον κιρίου προυγουμένου Φιλο{}έου ίερο
μο,ναχου κυριου Σιμεον κε επιτροπου τίς άγίας μονlς ταύτης κυρ κυρ Δι ι~ 

τριου κε Κονσταντίνο "'Ετι dπΟ ένσάρκου χ~ ίκονσμίας t;:ιψν 1750 έv ~vi 
"π λ' 2 ' δ ' \ , .... ~ ' - μ 
α ~ι ιου' και ι~ χιρος εμου αντονιου άnδ κώμις καl πατρίδος Νιζιρδ τοϋ-

ΚαΑαβρυτο(υ) Ευχαιστε ι &ναγινοσκοντες ι μεν φιλος πεφικα; υσελ8ε 
χαιρον ό δε έχ{}ρΟς καl βάσκανος πόρο πόρο πέφευγε ταύτις τις ') 
(
J πι ,ις. >) 

750). (ΚΘ~~ 

13) Αιγούδιστα Τριφυλλίας, Ν. Άγ. Κωνσταντίνου. 'Επi τοιχογραφίας 
του ~Α γ. Στυλιανού: 

<Χvρ Στιλια,.οv Α ΨΙΑ ιε., (Θ. Χ<ιμωνάχης) 

Γ'. ΕΚ ΤΩΝ ΝΗΣΠΝ 
------

14) Σκvρος. Ν. Άy. Δημητeίου. 'Υπεράνω τijς εiσόδου: 

<,'Ανιστορήδη ό ναΟς ούtσς τψ 1691 διd χειρΟς ζωγράφου Δαuασκη-

1'ΟV 'iερομονάχου καl Δημητρίου έξ 'Ιωαγ1'ίνω'J'.» (Γ. Παπαεμμαν~υη!ι) 

15) Φολέγαvδeος, Ν Σωτfίeος. Έπi rou Δεσποτικοu Θρόνου : 
<'ΧεΙρ Δευτερεύω·τQς Σίψι.'ου αωιζ Η. Ίουνίου.» (1817). 

(Αiκ. Παπαδοποvλου) 

1G) Καστe! Θήρας, Ν. Παναγlας Καστριανής. 'Επi είκόνος τi'jς Κοιμ1]
σεως τfις Θεοτόκου: 

χ\ Νι I ~ >I ι< ειρ ικηφορου ιερομοναχου Κυπρίου 17 43. > (Κ. Κωβαcος) 

17) Ai'Jτ6iJ.ι, Κ(iτω&εv δκτι1 ε'ίκόνωv τοϋ Δωδεκαόρτοu : 

«'Εγράφη ~π!ι Ν. Κvδωνιάτου 14 Μαρτίου 1768.» (Κ. Κωβαίος) 

18) Φουντάνα Παξών, Ν Άγ. Ίσαύρου. Έπi τijς dύρας rijς ώραίας Πύ
λης κάτωΗεν είκόνος τοϋ ΊησοU 

19) 

«1ί96 Χεiρ Δημ. Παγκράτη.» (Γ. Άργυρος) 

Τάλαeος Χίου, Ν Παναγlας Γλυκειiiς. 

Θεοτόκου: 

«Δηd χvρδς Ίω. Φατούρου. » 

Έπl μαρμαρίvης εLκόνος της 

(Θ. Τσόκος) L 

I 
I 
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Δ'. ΕΚ ΜΑΚΕΔ ΟΝΙΑΣ 

20) Δοβίστα Σερρών, Ν Άy. Ά#ανασίου. 'Επi μαρμάρου <'iνω&εν τi'jς 

είσόδου : 

«0Ώrος ό 8είος καl περικαλλης ναΟς του αγιου πατρΟς ήμΟν Άδα
νασίου 'Αλεξανδρείας τού μεγάλου άνηγέρ\1η διιi τίς Ενflέρμου προστασίας 

τε καl συνδρομης τοϋ τε τιμιοτάτου κιρ Γεωργίου ήοϋ τοϋ ποτΒ Παπαδα
νασίου ίκονόμου τίς χόρας ταύτης καl τών λοιπών Εγχωρίων χριστιανών 

παρd άρχιτέκτονος 'Ανδρέου τοϋ έκ Καστοριά; &ρχηερατέβοντος τοϋ παν

ιερωτάτου μητροπολίτου &γ ίου Σερών κυρίου Κωνσταντίνου 'Αραυου (;) 

καdιερωf\η ένετετ σοτιρίφ ΑΩΕ Σεπτεμβρίου Α', (1805). (Α. Βασιλείου). 

21) Σιάτιστα, 'Άνω Συνοικία, Ν. Άγ. Τριάδος. Έπi είκόνος τοϋ Άγ. 

Ναούμ: 

zΔέησις τών δούλων τοϋ Θεοϋ Νικολάου, 

1793 Νοεμβρίου 29 δια χειρος Μιχαήλ.» 

22) Αύτό-&ι, Έπi εiκόνος τi'jς Άγ. Τριάδος. 

Μαλαματi'jς καi Ναούμας 

(Φ. Ζυγούρης) 

<<Πρόσδεξαι, Κύριε, την δέησιν τον δούλων τοϋ Qουφετίου τών πρα-

γματευηον Βράνης 1794 'Ιουνίου. 6 διd χειρδς Μιχωjλ.» (Φ. Ζυγούρης) 

23) Αύτ6-&ι, Ν Πeοφήτου 'Ηλιοv κα! Ελισσαίου. Έπi είκόνος τοu 

cAy. Νικολάου: 

« Πρόσδεξαι κύριε την δέη σι ν τοίi δούλου σου Δημητρίου καl τών γο

νέων αύrοϋ Νικολάου Χατζημιχαήλ. Ίστορή&η ή &γία εiκόνα έν ~τει 1787 

Αύγούστου 20 διd χειρος Νικολάου.> (Φ. Ζυγούρης) 

~4) Αύτό-&ι, Ύ περάνω τijς είσόδου: 

«"Ο παρωv δείος καl πάνσεπτος vαΟς ό Ε:τ~ Ονόματι τιμώμενος τών 

Ενδόξων καl itαυματουργών προφητών ΉλιοU καl Έλισσαίου άνεχαινίσitη 
έκ βά&ρων τ ψ 1701 'Ιουνίου, έγκαινιάσdη δf. τfi 1 η Σεπτεμβρίου &νιστο

ρή!Jη τε τψ 1740, 1741 καl 1742 Μαρτίου 30 Ίvδικτιώνος Εης γα\ ςης 

τοiις τfις Μητροπόλεως Σισανίου ο'ίαχας ί{}ύνοντσς άπΟ τοϋ 1G95 μηνΌς 
'Ιουνίου τοϋ μαχαριωτάτου καl &γιωτάτου Άχριδών Κου Κου Ζωσιμά 

ΠαπαΝικολάου Ρούση Επιτροπεύοντος τού Ναοϋ τοϋ Sντιμοτάrου καl με
γάλου ρήrορος !(ου Δημητρίου Σφijκα τjj 1311 τοϋ παρελ&όντος Σεπτεμ· 

βρίου δανόντος καl τοϋ υ'lοϋ αUτοίi 'Ιωάννου Επιμετρήσανtος πόνου. Οίκο· 
δομη{}εlς μεν δι' Εξόδων τών Εν ταύτη τfι πολιτεί~ οίκητόρων, ίστορηδεlς 
δf. δι' &ναλωμάτων τοϋ έντιμοτάτου κυρίου Κωνσταντίνου καl τijς συμ-

fi 
•.I 
f'-1 
!Ι 
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βίας αύτοϋ 
1

Ιω. Μαλίνας διά χειρών δΑ καμοϋ τοϋ ταπεινοϋ 'Αναστα'σίου 
Ίω. Καλού δη και αύταδέλφων μου έκ κώμης Καπεσόβου Κατά 'Ιωάννινα 
1742 Νοεμβρίου 30.» (Φ. Ζυγούρης) 

25) 'Άνω Σιάτισιαι Ν <Α γ. Μηνii. Έσωτερικώ; Επi τfiς νοτίας πλευράς: 

«Άνιστορtl&η ό ίtείος καl πάνσεπτος ναΟς τών άγίων Ενδόξων μέγά
λων μαρτύρων Μηνά, Βίκτορας καl Βικεντίου &ρχιερατεύοντος προεδρικ&ς 
τοϋ μακαριωτάτου καl λογιωτάτου πρώην 'Αχριδών Κ ου Κ ου Ζωσιμd γέν~ 
νημα καl -&ρέμμα τfjς πατρίδος, &νεκαινίσ8η πρΟ χρόνων είς τοUς 1701 τ& 
νίJν δΕ Πάλιν δια συνδρομfjς τοU αύτοϋ έξόδου καl κόπου τών τιμιωτάτων 
Χατζij 'Ανδρέα καl Kou Νικολάου 'Ιωάννου καl &δελφών αvτοϋ Kou Κων
σταντίνου διd χειρδς του εύλαβεστάτου ίερέως Kov ΚωJΙσταJΙtίγου και J.Vικο

λάου και Άνασιασiου αύταδέλφωv 1728 'Οκτωβρίου 16». (Φ. Ζυγούρης) 

26) Αύτό{}ι, Έπl εtκόνος τοϋ Ά γ. Μηνά: 

«1722 διd χειρΟς _Lk[ωιov1Jλ.» (Φ. Ζυγούρης) 

Ε'. ΕΞ ΗΠΤΠΡΟΥ 

27) Σταράκι Μοσχοπόλεως ('Ηπείρου), Ν Άy. Σπυρίδωνος(;) 'Επl 
ε[κόνος τοϋ Ά γ. Σπυρίδωνος· 

« Διd χειρiις 'Αναστασίου 1805." (Ίερ. Δ. Δfjμος) 

28) Κουκούλιον Ζαyορίου, Ν Κοιμήσεως της Θεοτόκου: 

«Tfjς πρώιης μικράς οικοδομfjς τοϋ ίεροU τούτου ναοU τΟ Εισς &δη

λον. <Η δευτέρα ο[κοδομη με μίαν στάσιν ί'γεινεν ε[ς τό ί'τος 1630. Νϋν δε 
ι:Ος όράιαι άνηγέρ{}η τρίτον Εκ .{}εμελίων ό ίερΟς οίiτοr ναΟς τfjς Κοιμή
σεως τfjς ύπεραγίας. Θεοτόκου εις τΟ Ετος 1788 άπΟ Χρισt:οU γεννήσεως 
&ρχιεραιεύοντος τοϋ πανιερωτάτού Μητροπολίτου Κου Κου Μακαρίου Εφη
μερευόντων Στεφάνου Lερέως τοϋ Οικονόμου καl Επιτρόπου 'Ιωάννου ίερέως 

τοϋ Πρωτόπαπα καl μετα ταϋτα Επιτρόπου καl 'Αλεξίου ίερέως Σακελλα
ρίου καl Δημητρίου καl Κωνσταντίνου Lερέων δι' Εξόδων τών χριστιανι'Ον 
τfjς χώρας ταύτης καt ίστορήf}η ώς όράται διά χειρΟς έμοϋ του ταπειJΙοϋ 
Λαζάρου έξ 'Άνω .Σουδενd vίoV 'Ιωάννου ίερέως εις Ε τους 1796 έν μηνl 
Νοεμβρίφ, δν Κύριος διαφυλάξαι &σάλευτον &μήν.» (Σ. Τζούφης} 

29) ΚαπέσοfJον Ζαyορ{ου, Ν. Κοιμήσεως τfίς Θεοτόκου: 

« Ίστορή{)η ό δε ίο ς ούτος καl πάνσεπτος ναΟς τfjς Θεοτόκου άρχιε

ρατεύοντος τοίί Κου Κσυ Γρηγορίου δι' έξόδων χαl δαπάνης Κου κοu Κων~ 
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' Ν ' δ - ' ~ 'α l(ou Γ Πασχάλη σrαντίνου Γεωργιου τασιου συν ρο μη και επισtασι .· · 
λ) ' Γ ' δ ' ' • 1 α σ ίου 'Ιωάν έφη μερεύοντος ίερέως σα κ ε ,αριου εωργιου ια χειρος L 1-•αοτ · 

νου κat Γεωργίου 17 63. ~) (Α. Τόλογλου) 

30) Αύτό{}ι, Ν Άy. Νικολάου: 

(/0 Ηείος ούτος καl. πάνσεπτος ναΟς τοU έν αγιοις πατρΟς ήμών Νι-
' - ' ' " ' ' Καπεσόβου κείμενος κολαου τuίi Sαυματουργου κατα την αυτην χωραν · 

δ.νωκοδομ1lθη έκ βά{}ρων κal Lστορ1l{}η καl γέγονεν ώς δράται ο1lμερον δι' 
έtόδου χαl πλουσίας δαπάνης του πανιερωτάτου καl εf,γενεστάτου Cίρχοντος 
x~l προεστώτσς της πόλεως 'Ιωαννίνων καl Ζαγορίου Κου Kou 'Ιωάννου 
Ν ο·Uτσοu 'Αλεξίου τοϋ Εκ της ίδίας χώρας άρχιερατεύοντος τοϋ πανιερωτά
τσυ ήμών άγίου Λέσβου l{ou Μακαρίου 1793 κατ& μi]να Ίανουάριον. ~Η 
ζωγραφία &πασα μετ& τοϋ τέμπλου καl τών άγίων εικόνων γέγονε διd 
χειρΟς 'Ι"jμών του ταπεινού 'Ιωά1ΨΟV ΆfJανασίου και ~Ανασrασίου Ο:ναγνώστου 

τοV 1jμετ:έρου υίοV έπιτροπεύοντος Δημητρίου Λάζου.>> (Α. Τόλογλου) 

31) Άρτσίστα Ζαγορίου, Movi] Σπηλαιωτίσσης: 

~<Oiiroς ό &γως καl πάνσεπτος ναΟς τfις ύπεραγίας δεσποίνης- ήμών 

Θεοτ6χου τΟ Ονομα τιμημένος έπ' Ονόματι τfjς Κοψ)lσεως τfις Σπηλαιω
τίσσης οLκοδομήθη ύπΟ τσU όσιωτάτου έν ίερομονάχοις 'lωακεlμ επ~ Ετους 
1δ65 qχξε' μετ<'< δ8 tot'ς qχογ' ftείφ ζι]λφ κινηftεlς Παρftένιος !ερομοναχος, 

Οστις ίστόρησε τΟν πανάγιον τοϋτον ναόν, ός (ώ;;) καθώς όρdται σήμερον, 
άρχιερατεύοντος τοϋ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 'Ιωαννίνων Κ ου Κ ου Ku. 

ρίλλου έν δε τfι έπαρχ{q; Βελλdς άρχιερατεύοντος Κυρίου Κου Ίωανικίου 
καl οΊSτος έτελειώflη διd χειρΟς τώι' ταπεινών δσύλω1' Ίωιi.γνου και Δημη· 
τοίου καl Γεωργίου. Νοεμβρίου.» (Ί. Χατζηγιάννης) -
32) Αύτό{}ι, Ν. Κοιμήσεως τfίς Θεοτόκου: 

«'Α νιστορή-θη ό -θείος καl πάνσεπτος ναΌς τflς Uπεραγίας Θεοτόκου 
δεσποίνης ήμών καl &ειπαρGένου Μαρίας τής Κοιμήσεως &ρχιερατεύοντΟς 
τοϋ 8εοφιλεστάrου άγίου Βευ,ας l{ou l{ou Θεοδοσίου έπιτροπεύοντος τοϋ τε 

αίδεσιμωτάτου Παναγιώτου ίερέως τοϋ καl οικονόμου της χώρας ταύτης 
καl Δημητρίου υlοϋ 'Α-θανασίου δι& συνδρομής τών εύσεβών χριστιανών 
τής χώρας ταύτης καl δι'i χειρΟς του τε ~Ιωά1ΨΟV υίοϋ 'Αflανα"σίου του καl 
άναγJΙώστ:ου τών έκ [{απεσόβοv όρμωμiνω1' 

ριον έν μηνl 'Ιουλίου Κ." '(1806) 

κατα τΟ αως' fτος τΟ σωτ11-

('Ι. Χατζηγιάννης) 

r 

I 

I 
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33) Άραχωβίτσα Κουρέντων, Ν Άγ. Πέτρου κα! Παύλου: 
~r 'δ '1! c , , 
στορη η ουrος ο παρων ναρι1ηκας κατα τΟ q:ψοη κατ& μfiνα Μάρ-

τιον 13 άρχιερατεύοντος Kou Π((ίσίοu, έπιτροπεύοντος Πασχάλη καl έξάρ
χου 1φημερίου 'Αλεξίου Δημητρίου καl Ζώη τοϋ ίερέως (;) χειρ1 δε 'Α θα. 
να σ ίου μο1ιαχοϋ καΙ. τών τέκνων αύτοV 'Ιωάννου κal Γεωργίου ίερέως. » (1778) 

! Κ. !3έλλιος) 

34) Μηλ1ιl Μετσόβου, Ν. "Λγ. Νικολάου. Έπi ε\χόνων τοϋ Χριστοί> χαi 
τfjς Θεοτόκου Εν τ ψ τέμπλφ: 

« Διd χειρδς lιι!ικοJ.άου f(ωνσταντίνου Στεργηοπούλου ] 795 Ι\ιfόσχα. » 

(Δ. Περτσάλης) 

35) Χρυσοβίτζα 'Ιωαννίνων, Ν. Κοιμησεως τfjς Θεοτόκου: 

«<Ιστορ1lθη ό &είος ούτος καl ίερΟς ναΟς τfiς ύπεραγίας δεσποίνης 

ήμών Θεοτόκου κατCι τΟ 1781 κατα μf}vα 'Ιούνιον 29 Επl τfις &ρχιερατείας 
άyίου 'Ιωαννίνων Κυρίου Μαχαρίου Επίrροπfι δε ή Εν χρησίμοις και Εντι
μοτάτοις πραγματευrαίς κυρίου Τζιανχούστου (;) Λιοντάρη και κύρ Ίωά,•νη 

Φώτη δαπάνη δε τών φιλοχρίστων χριστιανών, χειρδς δε "Ιωάννου καl 
Γεωργίου • ' - ' δ'' Κ. ιερεως των αυrα εΛψων τών απεσοβιιών, Επιστασία; Κυριάκη 

Στώϊκου, τόσον τΟν 8ρόνον καl άμβωνα μετα του ίεροϋ βΙlμαrος ίερα
τευόντων.» (Σ. Παπα&ανασίου) 

36) Αιοζέτοι 'Ιωαννίνων, Ν Άγ. Τριάδος: 

«Έv Ετει 1800 Ίανοuαρίου 8 έκτίστη ό ναΟς ούτος τf]ς eΑγίας Τριά
δος οταρa τοίί &ρχιερέως επισκόπου Κυρίου Κυρίου Γαβριfιλ Δυραχίου· 
ΚαΙ ο'\. μαστόροι ποϋ την Εχτισαν ?ύtlJν Κονιτσιώτες άπΟ χωρίον Λούπι
τσκο καl Σέλητζη και ό πρώτος μάστορας Γεώργιος Γιαχ11ij ΜiJχος.» 

(Ιερ. Κ. Γκρέστας) 

3 7) ΛύτόiJ>ι, Ν Κοιμησεως τfjς Θεοτόκου: 

Ο' • , , 
, «~ υ~ος ο πανσεπτος κω {)είος ναΟ; ό είς Οvομα τιμώμενος τfjς ύπερ-

αγιας εvδοξοu δεσποίνης 1lμών Θεοτόκου καl άειπαρ-3έvου Μαρίας &νισtο
ρήΙJη ΕΚ βά&ρων εi!δοκ(q Θεοϋ καi 1καλλωπίσ&η ώς κα&ώς οράtαι δια 
συνδρομfjς Κόπον τε καl Εξόδου τών εύλαβεσrάτωv ίερέων και τών τιμιω
τάrων άρχόνrων τfjς πόλεως ταύτης πάντων τών εύρισκομένων ίερέως 
'Ιωάννου Ν ικοΜοu, Ζηνοβίας μοναχijς, 'Α νησίας μοναχijς, Ζαχαρίας μονα
χijς t καi &ρχιερατέύοντος τοϋ πανιερωτάτου Μητροπολίτου τijς άγίας Μη-
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τροπόλεω; 'Ιωαννίνων Κυρίου Καλλινίκου. Έtελειώ-θη διά χειρΟς Δη μη

τρίου και τοϋ άδεJ.φοϋ αύτοϋ Γεωργίου.- ~Εν μηνt 'Οχτωβρίφ κς' Ετ.ος 

qχξβ'., (1662) (Ίερ. Κ. Γκρέστας) 

38) Ζέλο6α 'Ιωαννίνων, Ν. Άγ. Δημητρίου. Έπl τοϋ τέμπλου : 

«'Εχρισώ3η τΟ παρΟν τέμπλεον εLς τΟ 1775 έπιrροπεύονrος Άνα

'(Jtάση Άργύρη έχρίσ{}η διd χειρδς ΆiJα'J•ασίου μοναχοϋ και των vίών αύ-

τοV έκ τοV χωρίου Καπεσόβου.» (Γ. Παπάς) 

39) Καστάνιανη Κονίτσης, Ν. Άγ. Νικολάου. Έπl είκό\·ος τοϋ eAY. 

Νικολάου (; · : 

, 17 7 3 χεΙρ Συλ6έοτρου μωαχοv (;) τοϋ & . . . . . • (Ν. Παπαδόπουλος) 

40) Ζάλογγον Πρεβέζης, Ν. Άγ. Δημητρίου: 

«l- 'Ηστοριθι ό {)ίος ούτος καl πάνσεπτος ναΟς τοϋ άγίου καl Ενδόξου 

μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοϋ Μυροβλίτου &ρχηεραrεύωντος rοϋ πανιε

ρωrάτου καl {}εωπρωβλίτου ήμών δεσπότου rfiς &γιοτάτης Μιτροπώλεω; 

Ναπάκτου καl 'Άρτης κυρίου κυρίου Πορφυρίου δια συνδρομfiς καl δαπά

νης τοίi πανωσιωτάτου άγίου καflιγουμένου κυρίου κυρίου Χρισrοφόρου 

. . . . . Χρισάν8ου, Ζωσιμti τών ίερομονάχων Εύγενίο1•, ΆνίΗμου ίερομο

νάχων έ.πl Ετους q.ωιζ' διd χιρδς έμώ1ι τών ταπο·ώ1• 'Ιωάνου fερέως κal 

Χρισrοδούλου τών αύταδέλφωJ' τών έξ Ίωω•νί1•ων έκ κόμης Κορίτια1'1'ης. » 

(Γ. Γεωργίου) 

41) Μονοδένδρι 'Ιωαννίνων, Ν. Άγ. Μην«: 

«~ΥπΟ χειρός Αfιχα1jλ_ ζωγράφου μετd τοίί vίoV ](ωνστωιrίνος έκ τijς 

κώμης Λυνοτόπι έλ.αχίσι:ου και άμαρτωλοiί. Έτελειώθη Κ(tτ{Χ μην α Ν οέμ. 

βριc; ιε, ζνς'(;) 1547. 'Έγραφα έπ\ Ιiτοuς ,ζρχη (1620).» (Κ. Κοντοδijμος). 

42) Γeeβeνfjτι Ζαγορίου, Μονη Βοτσaς: 

<<"Ηγέρθη Εκ βάιtρων ό 8είος ol)roς καl πάνσεπτος ναΟς rfjς Μετα

στάσεως κυρίας Θεοτόκου δι' &ναλώμαrος τοϋ εύσεβεσcάτου καί &οιδίμου 

βασιλέως Κωνσταντίνου τοϋ Πωγωνάτοu-'Ανεκαινίσ&η καl ίατορ1}fJη παρά 

-τινος έλαχίστου τών ίστοριογράφων έκ τfjς U.vω{}εν κειι-ίένης κώμης Γρεβενfjτι 

'ΑiJωιασίου ίερέως καί τών αύτοϋ ίερομοvάχων Κυρίου Νικοδήμου καl ΚυR 

ρίου 'Λνανίου, Δανιfιi, lεροδιαχόνου κ.τ.λ. άρχιεραrεύονrος τοϋ πανιερωτά

του αίι-3-έντου δεσπότου και μητροπολίτου τfϊς άγιωτriτης Μητροπόλεως, 

,Jωαηί\'ων Κυρίου Κυρίου Κλ1jμεντος έν Ιiτει ΑΧΠ.» (1680) (Α. ΦάφαςJ 

('Εκ τοϋ 'Αρχείου υjς 'Εφορείας Βυζαιιτινών 'ΑρχαιοτιjτωΨ) 

/ 



ΒΙ ΒΛΙUΚΡΙ ΣΙΑΙ 

ΑΙ ΒΥΖΑΝΠΝΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑΙ ΕΝ THr ΠΑΛΑΙΟΣΛΑΒΙΚΗr 
ΛΟΓΟΊΈΧΝΙΑr 

['Εξ &φορμi'jς τοϋ βιβλ(ου τοί' καΟηγηταu lιf,:Zos !f7eiιιi;aτt !Jyzωι
tslι:e ]{τοπi!c,ι; υ liteι'atω'e ciι·Jcevπeslovωιs/::6 
Μέρος πρώτον σελ. 246 BΓatis]ava !fJ22J 

Μέρος δεύτερον σελ. 577 BΓatisJava 192iJ 

Άξιοσημείωτ~ καl λίαν εUχάριστον γεγονΟς είναι ή έν τίi νεαρ~ Τσε
χοσλοβακικfi δημοκρατ{ι:;ι. αv-&ησις τών βυζαντινών σπουδών. 

Μετ α τΟ περί βυζαντινοϋ πολιτισμοίί δοκίμιον τοίi κ α{}. Bicllo καl 
τfιν μελΕτην τοϋ κ. SatιιΓπilc περl τijς Επιδράσεως τοί: βυζαντινοϋ δικο.ίου 
έπl τοϋ σλαβ,.κοϋ (περίληψιν της Οποίας περιέχει ό τελευταίος τόμος της 
«:ΆfJηνάς») εiδε τΟ φώς σπουδαιότατο ν Εργον τοϋ έν τψ Πανεπιστημίφ 
τijς Μπρατισλάβας κα{)ηγητοu ΓVeinμaτt περl τών σλαβικό>ν μεταφρά
σεων τών βυζαντινών χρονογραφιών. Καl vαl μεν τΟ Εργον τοϋτο Ενδιαφέ
ρει κατα πρώτον λόyοV τοUς εLς π)v σλαβικfιν φιλολογίαν έπιδιδομένους, 
ή σημασία δμως τοϋ {}έματος δια τUς βυζαντινctς σπουδ6-ς είναι καταφαν1Ίς. 

Πολλάκις !]δη i\rονίσ&η 'l &ξία τω; σλαβικiον μεταφράσεων προς 
συμπλήρωσιν και δι6ρ&ωσιν τοϋ Ηληνιχοϋ κειμένου βυζαντινών χρονογρα
φιών &ς της τοϋ Μαλάλα~ Συμεώνος Λογο-θέτου καl Γεωργίου "Αμαρτωλοίί. 
ΠσλU μεyαλειτέρα είναι η σημασία των διιi ti]V μελέτην τfjς Επιδράσεως 
τοϋ βυζανrινοU πολιτισμοϋ Επl τώv Σλάβων. Δια νΟ: κατανοήση τις ηlν 
ϋέσιν τών μεταφράσεων τούτων Εν τii ίστορία τοϋ σλαβικοίι πολιτισμοίί 
&ρκεί ν Ο: &ναί.σγισθ'Π 1 ον) δτι Επl αLώνας όλοκλ1lρ0υς εLς τΟ:ς μεταφράσεις 
ταύτας καl μόνας όSφειλον οί Ρώσσοι, Βούλγαροι καl Σέρβοι τιΧς έκ τfjς 
παγκοσμίου ιστορίας γνώσεις tων Καl 2°") δtι αί μεταφράσεις αύται~ αν 
δΕν έyέννησαν, ως παρά τινων Ενομίσ{}η, πάντως δμω; €δωσαν tllV πρώτην 
&Sθησιν εLς ti]ν διαμόρφωσ.ιν νέου καl σπουδαίου λογοτεχικοϋ ε'ίδους .παρα 
rοίς Ρώσσοις καl τοίς Σέρβοις, τών (<Χρονικών» (lθtOl)iSi) δηλαδ.1l καl τώv 
«Χρονογράφων» (Hι·onograf.γ, παγκοσμίων ίστοριών). 
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ΤΟ Εργον τοϋ κ. ffίeiτtgaτt διαιρείται εLς δύο μέρη: τΟ δεύτερον, τΟ 

καl πολU Εκτενέστερον, &φιερωμένον εLς τcJς μεταφράσεις rοϋ Γrωργίου 

ΆμαριωλοίJ περιέχει κυρίως τf]ν πρωrότυπον Ερευναν rοϋ χ. \Υ. Τό πρώτον 

μέρος Εξετάζει τΟ:ς λοιπός σλαβικΟ:ς μεταφράσεις, είναι δΕ ή πρώτη Εως 

τώρα συν8ετιχή Εργασία έν τfl κατευ-θύνσει ταύτη. 

Ή περl τώ.ν σλαβιχ&ν μεταφράσεων τών βυζαντινών χρονογραφιών 
βιβλιογραφία Jjτo μέχρι τοίδε &ληΟ1]ς λυβύρινΟος πολλαl τιον lργασιών 

ήσαν πεπαλαιωμένω, αί περισσότεραι δΕ τεθαμμέΥαι είς δυσεύρετα έν ταίς 

εϋρωπα'ίκαίς βιβλιο{}ήκαις ρωσσικα .περιοδικά. ΙJαρ' Όλον δΕ τΟ πλfι8ος τών 

Ciρfiρων, μονογραφιών, έχδόσεων καl ΕQευνών, πολλό. ζηη]ματα Ε μεν ον dλυτα 

η r:;ίχον Επιπολαίως μόνον μελετη-Βη. Τούτου Ε\·εκα Οφείλvμεν χάριτας εLς 

τΟν κ. νν. διότι είσήγαγε τάξιν είς τΟν λαβύριν{}ον τοϋτον καi διότι μάς 

παρουσίασεν Εν τifι πρώτι:ρ μέρει τοϋ Εργου με-&οδιχi]ν συV{}ετιχην Εργα

σίαν, dλη8Ες Εγχειρίδιον περl τών σλαβικών μεταφράσεων τών βυζαντι

νών χρονογραφιών. Άλλα καl Εδώ (i;.όμη ό συγγραφεUς δΕν Εργάζεται 00ς 

συνήθης Ερανιστής Ολα τΟ: συμπεράσματα τcί1ν Ciλλων Ερευνητών Εχουν δπ' 

αύτοϋ έπιμελcί>ς έξελεγχ-θη, είς πολλCt δε ζηηlματα, κυρίως είς τα περl tών 

μεταφράσεων τοϋ Ζωναρά καl τοϋ Μανασση, παρέχει νέον ύλικΟν καl 

ρίπτει ·νέον δλως φώς. 

ΤΟ Εργον τοϋ κ. \V. Εχει γραφη είς τσεχικiιν γλώσσαv- καl ναl μΕν 

Εφρόντισεν ό συγγραφεVς να παρω%σn εlς τΟ τέλος τοϋ εργου του πίνακα 

τών περιεχομένων είς γαλλικ1Ίν, &λλ' ό πίναξ οUτ?ς ·ύπεράγαν συνοπτικΟς 

δυσκόλως {}Ο. φανfi χρήσιμος είς τοUς μη εLδήμονας τf]ς τσεχικης. Δια τοίίτοt 

δΕν είναι :περιττόν, νομίζομενJ να δo-8-fi ένταί -θα μία γενικη Επισκόπησις 

τοϋ εργου τοίi κ. \V., ϊνα καταδειχ{}ίj ή σπουδαιότης καl τοϋ fiέματος καl 

τi'jς εργασίας. 

Έν τ(ρ πρώτcρ κεφαλα'οι τοίί πρώτου μέρους, ό συγγραφεUς πραγμα

τεύεται είς μίαν γενικην εLσαγωγην περl τfις βυζαντινf!ς 'ίστοριογραφίας. 

Είς τΟ. έπόμενα κεφάί,αια εϊδι.καl είσαγωγαl περl έκάστου συγγραφέωc: καl 

τοϋ Ελληνιχοϋ κειμένου προτάσσονται της έρεύνης περl" τfjς σλαβικης αύτοϋ 

μεταφράσεως. ~Άς μάς ΕπιτραπΏ να παρατηρήσω μεν Οτι αί εlσαγωγαl αi)ται 

φαίνονται iιπερβολικό έχτενεϊς. Θα fiτo &ρκετόν, νομίζομεν) εαν ό κ. \\Τ. 

περιωρίζετο εLς μίαν παραπομπηv είς τΟ. σχετικιl κεφάλαια τi']ς Γραμματ·ο~ 

λογίας τοϋ Κρουμβάχερ, συμπληρών έννοείται τCι δπΟ τοίί τελευταίου λεγό · 

μενα δια της Εκι3έσεως rών μετα την δημοσίευσιν τfjς </Ιστορίας τfjς 

βυζ. λογοτεχνίας» γενομένων Ερευνών καΙ Εκδόσεων. 'Ιδιαιτέρως διδ. τΟ. 

VπΟ τοϋ .κ .. \V. περl Μαλάλα ί,εγόμενα πρέπΗ να σημειωδΊl On ό συγγρα- · 

φεUς δεν ffJ,αβεν Uπ' Οψιν τUς σοφdς περ( τοϋ Μαλάλα παρατηρήσεις, 
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δι' J)v ό κ. Σωτηριάδης έπλούτισε την Ελληνικijν μει:άφρασιν τf'j ς Γραμματο
λογίας τοϋ Κρουμβάχερ. 

τ· ) " , , 
ην σ .αμικην μεταφρασιν τοϋ Μαλάλα έξετάζει ό συyyραφεuς έν τ& 

δευτέρφ κεφαλαίφ. Το κείμενον τijς μεταφράσεως δεν διεσώ&η ώς σύν~ 
ολον- είς διαφόρους δμω"' . ' c ' , 

~ ο:. ρωσσιχας ισrορικας σuγγραφας περιέχονται σπου-
δαια τμ11ματα τfjς μεταφράσεως ταύτης. Κριτικη Εκδοσις τοϋ οϋrω δια
σω&~νrος ~ειμέvο~ έ':ινε ύπΟ τοϋ Istrin, €κδόσαvτος τΟ μεν πρώτον 
β~βλιον του Μαλαλα εν σλαβιχjj μεrαφράσει ε!ς τα Zapislci τijς Ρωσσι
κη; Άκαδ. 1897, τα βιβλία π, IV καl ν εν τοίς Χρονικο"ίς (Letopis) τοϋ 
Πανεπιστ. τijς 'Οδησσοϋ Χ {1902), ΧΙΙΙ {1905) XV (1909), τa δε βιβλία 
VII-XVIII ΕΥ τω Sbo?"""'- - ' λ' ' • ι,_._ιι., του τμηματσς ρωσσ. γ ωσσης και λογοτ. της 
Ρωσσιχij; Άχαδ. 89-91 {1911-1914). 

Κατά τον κ. ,V. ό Μαλάλας μετεφράσl!η τον Ι' η ΙΑ' α!ό">να έν 
Βουλyαρίζl. Πάντως ή μετάφρασις i'jτo !]δη yνωστl] έν Ρωσσία κατa τι\ς 
&ρχι\ς τοϋ ΙΒ' α!&νος. 'Ο μεταφράστης ο\iτε δεξιος ljτo ο\iτε ~iιν έλληνι
κi)v έγvώριζε τελείως. ,..Οσον άφορ~ είς την σημασίαν τfίς μεταφράσεως 
~ρΟς ~ποκατάστασιν καl διόρ&ωσιν τοίί έλληνικοϋ κειμένου ό κ. W. δεν 
επε~τεινεται, περιοριζόμενος νd παραπέμψη είς την περl τοϋ ftέματος: είδικfιv 
μ~λετην τοϋ Sestalcov, Βυζ. Χρονικd Ι. (1894) 503 -552 καΙ Π (1895) 
312 -~77 και την κριτιχl]ν ~χδοσιν τοϋ Ιstι'iιι 

'Εν τώ τρί ω I ' " . ' . ' ... , . τ. κεφα .αιφ ο συγγραφευς πραγματεuεται περt των μετα~ 

φρασεωv τοϋ Γεωργίου Συγκέλλου καl τοϋ πατριάρχου Νικηφόρου. Τό κεί
μενον τfjς μεταφράσεως τοϋ Γεωργίου Συyχέλλου δiον έξεδόl!η ε!σέτι ~χει 
δε μελετηftη μόνον VπΟ τοϋ Istr--iιιι, oi') τα συμπεράσματα συνοψίζει' ό κ. 
W._ Ή με:άφρασις Ι!yινε πι!Jαν&ς έν Ρωσσί\' τον ΙΔ' α!&να. 'Εκ τ&ν έλλη
:ικων κωδικων τοϋ Γεωργίου ό πλησιέστερος πρΟς τιlν μετάφρασιν είναι 
0 παρισινός. 'Αλλ' ή μετάφρασις ΕγινεV έκ μιά; C'iλλης συντομωτέρας παραλ· 
-~αγijς; ής τΟ 89ιληνικ0v κείμενον δεν διεσώθη. Κατd τΟν IstΓin αϋτη fjτo ή 
αρχικη διατύπωσις τοϋ Γεωργίου, fιναϋτΟς ό συγγραφεUς συνεπλήρωσεκατόπιν. 

, Έκ τώv δύο ί.rτορικών συγγραφών τοϋ πατριάρχου Ν ικηφόρου μετε
φρα~&η ;εLς τ~ν ,σλα~ικi]ν μόνον τΟ ΧρσνογραφικΟν σύντσμον. "Η μετάφραΜ 
σις, εξεδοl!η υπο του Stepωιov έν τοίς Izvest'ija τfjς Ρωσσιχfjς 'Αχαδ. 
Xv ~Ι {1 :12) μετa τοϋ έλληνιχοϋ κειμένου, &ντιβλη&έντος προς δύο έλλη
νικους κωδικας njς Μόσχας, οϋ; δεν είχε χρησιμοποιήσει ό de Boor εlς 
την Uπ' αϋtοϋ γενομένην Εκδοσιν τοϋ Χρσνογραφικοϋ τοϋ Νικηφόρου. 
1\1έρος τοίi Χρονογραφικοϋ έν σλαβικΌ μεταφράσει περιέχεται έν περιωνύμω 
-κ~δικι τοϋ Βτους 1073) δστις Εχει άντιγραφη έκ πρωtοτύπου γραφέντο~ 
τη διαταγ5 του βουλγάρου τσάρου Σιψεcοv (893 -- 927). Τιχ λοιπa πολυ-

- ς, 
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άριl!μα χειρόγραφα τijς μεταφράσεως δύνανται να διαιρε&&σιν ε!ς δύο 

έκδόσεις. 'Ώς γνωστόν, ό de Boor είχε διακρίνει τd έλληνικα χειρόγραφα 

τοϋ Χρονογραφικοϋ είς δύο κατηγορίας Ν καl Ν 1• Ή λατινικη μεtάφρασις 

τοϋ Χρονογραφικοϋ ί,πQ τοt βιβλισ{}ηκαρίου 'Αναστασίου είχε γίνει εξ 

έλληνικσϋ κειμένου άνήκοντος είς την κατηγσρίαν Ν 1• Τσύναντίσv άμφσ

τέρων τών σλαβικών Εκδόσεων-, τΟ έλληνικΟν πρωτότυπσν &νηχεν είς τf]ν 

κατηγσρίαν Ν. "Η μεtάφρασις τοϋ Χρονογραφιχοϋ iμο πολU διαδεδομένη, 

Επέδρασε δι3 σημαντικώς έπί της ιστορικης παραγωγής τών Ρώσσωl', της 

Οποίας ύπfiρξε μία έκ τών πρώτων πηγών. 'Ήδη ό σuγγραφεUς τσϋ πρώ

του χρονικοϋ Νέστωρ εΤχεν ίιπ~ Οψιν την μετάφρασιν τοϋ Νικηφόρου. 

Ο~χi δλίyα δε χρονολογικι\ λdl!η έν ταίς 1στοριχαίς συγyραφαίς (ll!'Ono

gι~afy) τών Ρc.δσσων όφείλονται είς την έν τίj χρονογραφί~ τοϋ Νικηφόρου 

παρατηρουμένην χρονολογικi}ν σύγχυσιν, τfίς Οποίας ύπεύ{}υνοι είναι έν 

μέρει μ8ν αύτΟς ό Νικηφόρος, πολU περισσότερον δμως o'L συνεχίσαντες_ 

αVτΟν έπεξεργασtαί του. 

'Εν φ τΟ έλληνικΟν κείμενον τοϋ ΣυμεΟΟν Αογο8έτου δι3ν Εχε.ι είσέτι 

έχδο&ij, ή σλαβιχi] αϋτοίi μετάφρασις εξεδόl!η το 1905 lιπο τijς ρωσσικijς 

'Ακαδημίας, έπιμελείζl τοϋ V. ,J. 8?'eZJιevskij. Ή μετάφρασις αϋτη διε

σώflη έν ένl καl μόνφ χειρογράφφ, τΟ όποίον γραφΕν κατ& τΟν ΙΖ' α ίών α 

έτελειώ!Jη έν Ι!τει 1637 έν Suceava τfjς Μολδαβίας. Ή μέση βουλyαρικ1] 

γλώσσα τfjς μεταφράσεως δεικνύει δη η μεtάφρασις Εγινεν Εν Βοuλγαρίqι 

πι&ανώτατα τΟν ΙΔ' 11 ΙΕ' αίώνα. 'Εκ τών Ελληνικών κωδίκων ι:οϋ ΣuμεcΟν 

δ πλησιέστερος! άλλ' ούχl- τελείως συμφωνών πρ?ς την μεtάφρασιν, είναι 

ό βενετιχος κώδιξ 608 (πρβ. Κρούμβαχερ- Σωτηριάδου Ι, 730 χαl 732). 

Έν τΌ μεταφράσει 1l χρονογραφία τοϋ Συμεcbν τελευτ~ μι3 τΟν &άναΊ:ον 

ΡωμανοU τοϋ Λακαϊtηνοϋ (948)_ &χριβώς Εκεί! Οπου, καtα τfιν γνώμην τοU 

Κρουμβάχερ (αuτό3ι 728 καl 732) 8τελείωνε καi 1] uπο τοϋ Λοyοl!έτου 

γραφείσα χρονογραφία. 

'Εν τίρ πέμπιφ κεφαλαίφ δ κ. YV. πραγματεύεται περl της μεταφρά

σεως τοϋ Ζωναρά. "Η μετάφρασις αϋτη διεσώ{}η μόνον είς κώδικας σερβικί'jς 

προ•λεύσεως, δεν είναι δμως Ι!ρyον σέρβου, &λλa βουλγάρου. Τοϋτο έμφαί

νεtαι έχ τοϋ Οtι 1) είς ~παντας τοVς κώδικας διεσώfJησαν 'ίχνη τfίς μέσης 

βσυλγαρικfις, ε'tς -ίlν είχε γίνει ή μεtάφρασις, καl 2) Οτι παρcΧ τψ μεταφρά~ 

στη πιιρατηρείται έντελώς βουλγαρικiι <'iποψις χαl γνώσις τijς βουλyαριχijς 

τοπογραφίας. Δlς συναντάται Εν τfl μεταφράσει τΟ Ονομα τfις ~ Αδρια\•ου

πόλεως, τοϋft' Οπερ δεν συμβαίνει Εν ~φ έλ!.ηνικ<$ πρωτοτύπφ. ΤΟ τοιοϋ

τον μάλιστα δίδει άφορμηv είς τΟν χ. \7\Τ. να ϋπσ{Jέσn Οτι δ μεtαφράστης 

χατήγετο Εκ της περιοχης ταύτης. (Ο κ. \V. ύποθέτει δτι ή μετάφρασις. 
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έ'γινε τόν ΙΔΌ αίώνα. 'Επ1 τοϋ ζητήματος τούrου Ομως έ'ρριψε νέον φώς 
ό καθ, Rozov έν έμβρι&εί βιβλιοχρισ(~ τοϋ πρώτου μ~ροuς τοϋ ίiργου τοϋ 
κ. IV. (ρωσσισri έν tij\ περιοδιχij\ Slavia ΠΙ (1924) 145 161 καi 474-
485) χαrαδε(ξας on ή μεrάφρασις έ'γινε τij\ 1Β32. 

Ό μεrαφράσrης μεr~φρασε τι\ πρώrα 12 βιβλία τοϋ Ζωναρfi όλόκλη
ρα, έχ τών λοιΠών Ομως βιβλίων μόνον σπουδαίας περικοπάς, παραλείψας 
ta ~η ένδιαφ~ρονrα αiιrον μ~ρη. 'Η μεrάφρασις τελεuτ<7 με το ίiτος 1028, 

έν Φ ή χρονογραφ(α τοϋ Ζωναρfi έξικνείtαι μ~χρι τοϋ 1118. έν &:λλαι
λέξεσι το δεύtερον ijμισu τοϋ βιβλίου 17 καi όλόκληρον το βιβλίον 18 δε: 
μεrεφράσθησαν. 

Ή μεrάφρασις τοϋ Ζωναρά i!χει μεγάλην λογοτεχνικ1]ν &ξίαv- δεν 
εΥναι δουλικη μετάφρασις) άλλα μάλλον έλευ&έρα παράφρασις1 δεικνύει δε 
άληδij μεταφρασηκfιν Lκανότητα τοίί μεταφράσαντος. Κατ~ άντί&εσιν πρΟς 
~ην' μεγάλην πλειονότητα τών σλαβικών μεταφράσεων έκ τfjς SλληvιΧΥjς 1 ό 
ανωνυμος μεταφράστης δεν έμιμ1]&η δουλικώς τljν έλληνικην σύνταξιν καi 
φρ_ασεολογίαvj άλλα προσεπά8ησεv ίδίαις λέξεσιν να άποδώσn τfιν έ'ννοιαν 
του πρωτοτύπου. το ϋφος του είναι σαφες καl άπλοίίν, ή γλώσσά tου 
μάλλον δημοτικi] παρa αiιστηρώς λογοτεχνική, σuχνι\ δε πλησιάζει προς 
την γλώσσαν τών χρυσοβούλλων καl λαϊκών 9-σμάrων. το λεξιλόγιό ν του 
είναι πλουσιώτατον. 

Έκ τijς μεταφράσεως τοϋ Ζωναρfi ίiγινε μία έκλοyη η κά1,λιον έπεξερ
γασία αύrfjςJ ην ό κ. \Υ έξετάζει έν τψ έ'κτφ κεφαλαίφ. "Η έκλογη αϋτη 
σuνεγράφη tij\ 1408 11πο .τοϋ μοναχοϋ τijς μονijς Χιλανδαρίοu Γρηγορίου 
τft σuστάσει τοϋ σ~ρβοu δεσπόrοu Σrεφάvοu (1389-1427) ον παραδόξως 
ό κ. IV. σuγχ~ει με τον βασιλ~α τijς Σερβ(ας Στ~φανον Οuρεσιν τον Γ'. 
(1321-1331) άποκαλών έσφαλμ~νως Στ~φανον Β'. τον μεν καi τον δε 
Ι σελ.137. Δια to ~ργον του ό Γρηγόριος έχρησιμοπο(ησε, πλην τijς μεrαφρά
σεως τοϋ Ζωvαρά, καl την Παλαι&ν Διαι:tήκην καl τΟν Γεώργιον "Αμαρτω4 
/ι~ν εν τfi σλαβιχfi αύrών μtταφράσει. eo Γρηγόριος συνέτεμεν αίσ8ητώς 
την μετάφρασιν τοίί Ζωναρά κυρίως είς τό τμfjμα τΟ &φορών εϊς τfιν ρω. 
μαϊ>tfιν ίστορίαν καl τfιν έποχην τών Είκονοκλασrών. Παραβαλλόμενοv 
πρΟς, τfιν μεrάφρασιν τΟ ϋφος τfiς έκλογfjς είναι πολU λογοτεχνικώτερον καl 
λογιωτερον, μιμείται δ8 την έλληνικηv σύνταξιν καl τΟν έλληνικΟν τοόποv 
τοίi λέγειν. Ή μεγάλη άξία τfjς έκλογflς συνίσταται είς τΟ On αϋcη "εΥναι 
ή πρώrη Κά'πως άνεξάρτη ως έπεξεργασία της παγκοσμίου Lστορίας παρcL 
τοίς Σέρβοις. "Η μετάφρασις καl 1] έχλογ1l τοϋ Ζωvαρά δΕν έ'χουν είσέη 
εχδο&ij. 

• Η μετάφρασις τfjς συνόψεως ίσrοριών τοϋ 1\iανασσfj έν μέση βουλγα-
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{>ικίi ~γινεν έν Τυρνόβφ μεταξu τοϋ 1331 καl τοϋ 1340, Ί-Ι fiπo τοϋ &πο{}α

νόνrο; ρουμάνου σλαβολόγου Βοgdcιτι προετσιμασθείσα l€κδοσίς.rης έγένετο 

τελευταίως ύπΟ rοϋ κα-8. Βiαπα ύπΟ τΟν τίτλον 0Γonica lui Oonstantin 
Manasses, tι·aduce!'e ιnediobu!gaι·a, facuta pe la 1350, Βουχοuρ~

σηον 1922. 
(Η μετάφρασις είναι έv πεζψ λόγφ, δπω; CΙ.λλως δλαι αί σλαβικαl με

ταφράσεις βυζαντινών ποιητών, δΕν διεεηρ·ή-θη δΕ έν αύ[ίj τΟ σuχνΟν παρ& 

τiρ Μανασσfi σχfjμα &σύνδεrον. (Η μεrάφρασις έν συνόλφ είναι άρκετd 

έπιτυχΊ]ς. Διιι να άποδώση τα πολυάιjι&μα κοσμητικό: έπί8εrα καi σύνθετα 

. τοϋ πρωτοτύπου ό μεrαφράστης έδημιούργησεν ό 'ίδιος πολλας νέας λέξεις~ 
<Χς δ κ. \Υ. έξεrάζει λεπτομερώς. Συχνό: δύο 11 καl περισσόιεραι διάφοροι 

έλληνικαl λέξεις: αποδίδονται δια τfjς aUτfjς σλαβικης λέξεως, έν.ίοτε δμWς 

1i aϋηΊ έλληvιχη λέξις αποδίδεται κατα δύο διαφόρους τρόπους. 

cH σλαβικΥι μετάφρασις τοϋ 1\-Ιανασση έπέδρασεv αίσ3ητώς έπl τών 

μολδαβικών χρονογραφιών. Κυρίως 1iηλησαν iξ αiιτi'jς α[ δύο μολδαβικαl 

είς σλαβικηv γραφείσαι χρονογραφίαι τοϋ αρχιεπισκόπου Μακαρίου (1531-
1558) καl τοϋ Άζαρίου. Ή σλαβικη μετάφρασις τοϋ Μανασσfj eχρησ(μεuσεν 

Επίσης ώς πηγη δι' ώρισμέ\•ας ρωσσικ&ς χρονογραφίας, όλόχληρα δΕ μέρη 

της μεrαφράσεως παρενεβλή8ησαν είς τΟ κατU τΟν ΙΖ'. αίώνα συναρμο 

λογηθΕv QωσσικΟν «χρονικΌν τοί1 πατρtάρχου Νίχωνος». 

ΤΟ Ογδοον χεφάλαιeιν Εξετάζει τ&ς έν τψ περι{}ωρίφ τfjς μεταφράσεως 

τοίi Μανασσfj σημειcδσεις. Αί σημειώσεις αύrαι &.ναγράφουσι μΕν γεγονότα 

της βουλγαρικης ίστορίας, ό κ. 'ffίeiπgaτt δμως &ποδειχνύει _Οτι δΕν δύναν-
0 β λ , ' • Ί' ' ω μι ται να έκληψθ-ώσιν ως ου γαρικον τι χρονιχον, ως ειχε παρα τιν ν νο · 

σθ-1i, δ.λλ' δrι fλ1lφδησαν έξ έλληνικiiς tLVOς χρονογραφίας, καl δ1l κατα 

πάσαv πι8ανόrηrα Ert τοU Ζωναρά. Αί. σημειώσεις αύcαι ύπΟ μΕν τοίi κ. 

,Υ. άποδίδονται εlς αύτΟν τούτον τΟν μεταφράστην τοίi :Μανασση, ,~:πό 

τοϋ κ. Rozoυ Ομως Εν τίi 1lδη μνημJνευ8είση βιβλιοχρισίq: άvάγονται 

εlς τΟ -ετος 1364 καl 'θεωροϋνται ώς προσθ1Ίκη άλλου τινΟς προσcί~που. 

TQ l€ναtOV χα[ τελευtαί:Ον κεφάλαιον πραγμαtεύεται ΟUVtΟμ(ί)ταtα περ[ 

έτέρων τινών ΕργωνJ τα Οποία εχσυσι στενfιν σχέσιν μΕ τας βυζαντινός χρο· 

νογραφίας. 

)Αποσπάσματα τοϋ 'Ιωσ{ιπου Φλαβίuυ διεσώ&ησαν εί; δύο ρωσσι

κός lστορικΟ:ς συγραφάς, Εξ οίi Ε:ίκάζεται δτι ό 'Ιώσηπος μετεφράσi}η 

Ενωρlς είς τfιν σλαβιχήν. Πότε δμως καl ποϋ μετεφράσ&η δ€\' εΥναι δυνατΌν 

να όρισθfi. Έπίσης Uνευρέ-θησαν εν ρωσσικαίς χρονογραφίαις καl •ίχνη δη

μωδών βυζαντινών χρονογραφιών, κι•ρίως δΕ της. δημώδους παραφράσεως 

τοϋ Μανασση. Τέλος τ\ϊ διαταγjj τοϋ ρώσσοu αiιτοκράτορος 'Αλεξίου Μι χω]-
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λοβιrς μεrεφράσ&η το 1665 , λ β 
& , 111 ~ις σ α ορρωσσικi]ν ή χρονογραφία του Δωρο-
εου ονεμβασίας UπΟ τοϋ ελληνος " ' ' ' Δ ιερομοναχου Αρσεν' ' - ~ ρειτου ιονυσίου. ιου και του Άγιο-

Το δεύτεοον μέρ - " ~ ος του εργου τοϋ κ VV !' ~ 
ρωμέvον εLς τΟ:ς δύο , - . . ειναι αποκλειστικώς άφιε-

μεταφρασειc: του Γεωργίου cA ) - ' 
μετεφράσiJη δir ε'ις ' λ β -' μαρrω .ου. Ο Γεώργιος 

'=' την σ α ικηv- "' ~ , 
κοινώς «βουλγαρηο) μετάφρα ~· ττη αρχαι~tΕQα μετάφρασις Ονομάζεται 

σις» η '"Γθill€11111 k fl δ' , 
ή LetoYnilc, τα κείμενα δΕτών δ, , ~ ' ε νεωτερα «σερβικfι» 
ι:Ηλήλων. 'Εν τ- π ώ , uo ~ηαφ .. ρασεωv εΙvαι ένπλώς άνεξάρτητα 

n ρ τη μεταφρασει η νλωσσα είναι , .. , c 

μετάφρασις &'ρχεται μΕ τΟν πρό} ογο '- Γ αρχαικωτερα· η πρώτη 
, - • v του εωργίοu Ο στις δ' , 
εν τα σερβικfi μεταφράσει. έπίσ ... ~ π , , , εν περιεχεrαι 
και ήριiJμημένα κεφάλαια τσϋδ;~π~ρ ρδ~τη μεrαφ,ρασις διαιρείται ε[ς βιβλία 
δ ' ' εν συμβαινει με η' δ , Τ' 
ε σπουδαιότερον τα δύο ~λλ ' , τ ν ευτεραν. ο 

' ε ηνικα πρωτοτυπα Εξ ών , c δ, 
ταψράσεις, άνfjJtOV εLς δύο διαφορετικδς ~') ' ~)'LVQV αι UO με· 

Ή β }, · παρα ~.αyας του Γεωργίου 
ου .γαρικη μετάφρασις έξεΜ& τε)ευταί ' ' - . 

τΟν ρωσσικΟν , ) . Χ , η ' ως υπο του IstΨiτt υπό 
τι τ ,ον . ροvοyραφια του- Γ ' ' 

) β εωργιου Αμαρrω) ο' ' · -
σ .α ορρωσσικfj μεταφράσει. Τό ο π - , • υ εν παΛαιg 

δ ' " μ ς ρωτος χειμεvον, Πεrρογρι\δ 1920 ' 
μος' ε~τερος α) ελληνικΟν κείμενον της συνεχείας τοϋ Γεω ίο ' ~ο
περι της μεταφράσεως, Πετρογρι\δ 1922 ργ υ β) μελεrη 

'ΓΟ έλληνικΟν κείμενον έξ 0 ~ " : 
~ ' υ εγινεν η μετάφρασις ώμοίαζε cι ~ 

~ις ~ο κυρίως πόνημα τοϋ Γεωργίου με τΟν κο'ίσ] ι νι ' , οσον αφορ(i 
αλλα περιείχε πολ)άc ω" , , , λ _ ' ανον κωδικα Α. 310 

• • ·' ς επι tΌ π εισrον Οιιω , ' 
συvέχειαν ομωc του Γεωργ' , 'ξ · ς μικρας, προσ.&ιjκας. Ε!ς τi]ν 

- ιου την ε ικνουμές.ην μέχρ - 9 , 8 " 
σις συμφωνεί τελείως με τον β ' ' ι του ~ '1 μεrάφρα-
Ι. t . ατικαvον κωδικα 153· δ , • 
s rιn έν τω δευτέρω tόμω _ ., ια τουτο κai ό 

, " • • του εργου t'ou έδημοσίευ ~ - β 
τουτου κώδικας την συνέχειαv - I' , ., σεν εκ του αηκανοϋ 

... '"' του εωργιου ηrιc ω· , , , 
του Συμεωv Λογοίlέτου. ' ., ~ γνωσrοv, εληψθη έκ 

Τt)ν μετάφρασιν κρίνει ό κ πτ π ) , , , 
"· VV • " Ο ιU αuστηροτερο "' e Ι, · 

μεταφράστης ποοσπα&ε-ι μ' , , ν η ο strιn. Ό ... εν να μεταφρασn , , ' 
δπερ γενvα Ενίοτε άνακό}ου·Q. ~ ~ " το κειμενον καrα λέξιv, 'τοϋ&' 

• • uα εν τη μεταφράσει ' cι 
μiiλλον eλευiJέρως. 'ΑρκΕΙac ~λλη ·, λ'ξ " ' σu~να ομως μεταφράζει 

, ~ νικας ε εις αφησεν · , 
δε παρεvόησεν έ'νεκα dτελ - ; ... αμεταφρασrοuς, Cί.λλας 
• ους γνωσεως τηc έλληνικη-, Τ' λ ξ)' , 

ει ναι πλούσιο ν &ρι&μοϋ , , 
61 

· -:· 
0 ε ι .ογιον του 

χιλιάδων - :,λ - ν πε~ι τας ;, χιλιάδας λέξεων aπέναντι τών 8'/ 
, του ε, ηνικοu κειμενου Διd ' /; , 2 
κοσμηrικδ. έπίa.ετα ό μετα , . - Γτα πο ,υαρι&μα έλληvικδ. σύν&ετα 
~ φραστης του εωρyrου Οπως c "' Ι\1 
ηναγκάσiJη να δημιουργήση νέας λέξεις. ' , ο του ανασσij, 

Χαρακτηριστικον διa την ε' λ'ξ , 
λα λ β - ις ε εις πτωχειαν καl &στά&ειαν τ-ς 

ιοσ α ικης λογοη~χνικΥjς γλώσσης είναι τΟ γεγονΟς "' η πα· 
Οtι τQ. ύπό τού μετα-
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φράστου τοϋ Γεωργίου δημιουργηitέντα έπίδετα και σύν8ετα είναι Sντε· 
λώς διάφορα τών_ Sv tl] μεταφράσει τοϋ Μαvασσfi ε-δρισκομένων, επίσης 
δΕ καl τΟ Οτι ή μετάφρασις τοϋ Γεωργίου άρι\tμεί 800 νέας λέξεις, αί όποίαι 
δεν περιέχονται έν τοίς λεξικο ϊς του lι1ilclosiclι καl Sτezιιevslcij .. 

Κατ' άντί-θετον πρΟς τΟν Istτi1ι, Οστις flεωρεί την μετάφρασιν τοϋ 

Γεωργίου Εργον ρωσσικόν, ό κ. y..,τ. ύποστηρίζει δτι ή μετάφρασις Εγινε 
.μΕν έv Ρωσσίq;, ό μεταφράστης Ομως fiτo βούλγαρος. Κατδ. τόν· κ. \\Τ. η 
-μετάφρασις Εγινε μεταξU τό'}ν μέσων τού Ι' αίώνος καl τοϋ τέλους τοϋ ΙΑ Ί 
καl τοϋτο διότι άφ' ΕvΟς Εξικνείται αϋτη μέχρι τοϋ 948, άφ' έτέρου δΕ 
f1ντλησεν έκ ταύτης ό Νέ?tωρ, ό συγγραφεUς -τοϋ πρώτου ρωσσικοϋ χρονι~ 

κοϋ (&ρχαl τοϋ ΙΒ' α(ώνος). Την i\πίδρασιν τοϋ Vι·eωennilc έπl τοϋ Νέ· 
στορος έξετάζει λεπτομερώς ό σuγγραφεuς έv σελ. 112-139, αποτέλεσμα 

δS τfjς λεπτομεροϋς ταύτης _Ερεύνης είναι δτι ή έπίδρασις αϋτη φαίνεται 

εLς τΟν κ. \VΌ πολU μικροτέρα παρ' Οσον Εκριναν οί περισσότεροι των_ ρώσ· 

σων έρευνητών τοϋ Νέστορος. Πλην τοϋ Νέστορος δμως ηντλησαν έκ τοϋ 

V l'emennik καl έτερα ρωσσικδ. χρονικά· περl τούτων ό κ. \V. πραγματεύε
ται συντόμως έν. σε)., 139-142. 

Τρείς περίπου αίώνας μετδ. τfιν πρώτην μετάφρασιν, μετεφράσ3η ό 

Γεώργιος έκ δευτέρου ε[ς τfιν σλαβικι]ν. Κριτικij ~κδοσις τijς δευτέρας 

μεταφράσεως τής κοινώς «σερβικfjς»" η LetoYnik λεγcμένης, δΕν Εγινεν 

&κόμη· 1ιόνον πανομοιότυπον έν φωτογραφίq. ένδς έκ τών σπουδαιοτέρων 
χειρογράφων α~τijς, τοϋ κώδικος τijς Μόσχας, εξεδόiJη κατa τα ~τη 1878-
1881 ύπο τijς Ρωσσικijς έταιρε(ας τών βι~λιοφtλων. "Ο κ. IV. είναι ό 

πρc'δτσς ό ε'ίδικώς καl συστηματικΟΟς μελετήσας την μετάφρασιν ταύτην, είς 

ην καl &φιερώνει το μεγαλε(τερον μέρος τοϋ δευτέρου τόμου (σελ. 145-
499). Αι ~ρεuναι τοϋ κ. \V. οχι μόνον ~ρριψαν &ρκετον φώς έπl τrον με 

την μετάφρασιν ταύτη ν σχετικών ζητημάτων, τα όποία fiσαν έως τώρα Εντε

λώς σκοτεινά, άλλα καl άποτελοϋσι &ρίστην προπαρασκευαστικi}ν έργασίαν 

δια την κριτικην Εκδοσιν τοϋ Iλ~tovniic, Ύ]v εϋχόμε&α εi.ς τόν συγγραφέα 
να κατορ3ώση να φέρη είς πέρας, δταν εν ~αιρψ καλυτερεύσωσιν o'L έν 

Εύρώπη, καl πρΟ παντΟς οί έv Ρωσσίg Οροι τfjς έπιστημονικflς έρεύνης. 

Ή δευτέρα μετάφρασις διεσώ&η ε(ς 14 χειρόγραφα, iϊπαντα σερβι

κfiς προελεύσεως. 'Εκ τ<i>ν άρχαιοτέρων χειρογράφων τέσσαρα μΕν ά:νά

γονται, κατδ. τΟν κ. \V., είς τι:Χ τέλη τοϋ ΙΔ' αίώνος, πέντε δ8 είς τόν ΙΕ' 

α(ώνα. Μεταξu τών τελευταίων είναι καl ε!ς σερβικος κώδιξ τijς βιβλιο1Jή· 

κης του Α. Ι. Hludov, τον όποίον ό συyyραφεuς περιγράφει κατa τljν ύπο 

τοϋ Ρώσσοu PO]J01! γενομένην περιγραφήν. 'Εσφαλμένως δμως, νομ(ζομεv, 

.Ο τε Popov και ό κ. \V. ά:νήγαγον τΟν κώδικα το'i1tον είς τΟν ΙΕ' αίώνα. ~Η 

22 
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περιγραφη τοϋ Ροροv μaς δtδει τά στοιχεiα προς &κριβέστερον καitορισμον 

τijς έποχijς, καit' f]v έγράφη ο~τος. 'Εν τψ φύλλφ δijλα Μι 42α εuρtσκεται 
γεγραμμένη δια κινναβάρεως ή σημεtωσ1ς pomozi Gi Karlu (βοήitει, Κύριε, 
τψ Κάρλφ). Ό κ. IV. uποitέτει δη ό Κάρολος ο..Jτος ε1ναι δ γράψας τον 
κώδικα· τΟ τοιοϋτον Ομως. είναι άδύνατον, διότι τΟ Ονομα τοϋτο δεν fιτο 
Εν χρήσει παρ& τοίς Σέρβοις τοϋ μεσα(ωνος. Περl τούτου δύναταί τις 
να βεβαιω3fi ρtπτων εν βλέμμα ε!ς το εuρετ•]ριον οιασδήποτε σuλλογijς 
σερβικών μεσαιωνικών εγγράφων, κατα προτίμησιν είς τα λεπτομερέστατα 
εδρετήρια τών συλλογών τοϋ Stojanovir', 'Αρχαίαι σερβικαl έπιγραφαl 
και σημειώσεις χειρογράφων 5 τόμοι Βελιγράδιον 1990-1924 και τοϋ 
.:..Yova/{',ovic', Νομο3ετικ& μνημεία ·τών σερβικών κρατών τοϋ μεσαίωνος, 
Βελιγράδιον 1912. Ποiος πρ€πει να νoηitii uπο το ονομα Κάρολος, δει
κνύει έτέρα σημεtωσις έν φύλλφ 185α γραφεiσα έπtσης δια κινναβάρεως 
και εχουσα ώς έξijς: ]}OIUOZi Gi Γabu Svoeιnu Teωpii aιnin. (Κύριε 
βοή3ει τψ δούλφ σου Θεώπια, &μήν). Οuδεμία &μφιβολία δύναται να 
ύπάρξτι δη ό κώδιξ οiJτος dνijκεν ε!ς τον Άλβανον ήγεμόνα Κάρολον Θεώ· 
πιαν (1359-1388), έξ oiJ Ι!πεται δη έγράφη πάντως προ .τοίi 1388. Προσ-
13ετέον Οτι ό κώδιξ ούτος δεν είναι τΟ μόνον σερβικΟν χειρόγραφον, τΟ 
Οποίον άvfjκεν είς τΟν ΆλβαvΟv τοϋτον ήγεμόνα, <Q tiπ' άρι{}. 370 κώ
διξ τijς βιβλιο3ήκης τοίi Βελιγραδίου, και κατα πaσαν πι3ανότητα ό uπ' 
aριit. 314 τijς αύτijς βιβλιο3ήκης, &νijκον έπίσης ε!ς τον Κάρολον Θεώπιαν 
(Stojanovic' 0]}. cit. Π, &ρι3. 4021 καΙ 5552 πρβ. καi τfιν. τρίγλωσσον, 
έλληνικήν, λατινικi}ν και σερβικfιν επιγραφfιν τοϋ Καρ~λου Θεώπια παρΟ: 
το Έλβασαν Tlιalloc.~y, Jiι-ece!c, Sufflay, Acta Albaniae Π, σελ. 89 
aριfl. 375). 

Ή μετάφρασις δμως αϋtη δ8ν εγινεν εν Σερβίq. "Ιχνη γλωσσικα 
χαρακτηρίζοντα τaς βουλγαρικaς διαλέκτους aπόδεικνύουν δτι ή δευτέρα 

μετάφρασις τοϋ Γεωργίου Εγινεν εν Βουλγαρίg καl μάλιστα κατΟ: πάσαν 
πι&ανότητα εν τfι &vατολικfi Βουλyαρίg. Ώς χρόνον κα-&' δν Εγινεν αϋτη 
ό κ. 'V. όρίζει τΟ τρίτον τέταρτον tοϋ ΙΔ ~ αίώνος. 

~Η μετάφρασις είναι f:ντελώς κατα λέξιν- έντείi3εν είς ηΣς -3εολογικι1ς 

κυρίως παρεκβάσεις δΕν είναι νοητη Cίνευ τοϋ έλληνικοϋ πρωτοτύπου. Αί 
κuριώτεραι &τέλειαι τfjς με~αφράσεως είναι αί Sξijς: 1) άκολουfJ-εί τόσον 
δουλικώς τΟ πρωτότυπον, ώστε ή φρασεολογία και ή σύνταξίς της είναι 
καitαρώς έλληνίζουσαι και &ντίitετοι προς το γλωσσικον αΥσ3ημα τών Σλά

βων 2) δ μεταφράστης δεν έγνώριζε καλώς την έλληνικfιν καΙ ένίοτε πα· 
ρανοεt το κείμενον 3) χειρίζεται λ.ίαν aδεξίως τi]ν μητρικήν του γλώσσαν 
καΙ 4) aγαπ(i να μεταφράζη σλαβιστι τα κύρια όνόματα. 
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'.Εκτενέστατα πραγματεύεται ό συγγραφεiις περt τfjς σχέσεως της 

μεταφράσεως πρΟς τΟ έλληνικΟν κείμενον τοϋ Γεωργίου. Καl Οσον μΕν άφορQ: 

είς τfινσυνέχειαν- -τοϋ Γεωργ[ου την είλημμένην Sκ τοϋ ΣυμεΟΟv Λογο3έτοι', 

τό ΕλληνικΟν κείμενον έξ ού μετεφράσθη τΟ LtitoYnilr έπλησ~αζε ούχl 

προς τον βατικανον κώδικα 153 (έξ ov μετεφράσ3η το σχετικον μέρο: 

τοίi Vreιnennik) &λλι'ι προς τον κώδικα τijς Μόσχας τον χρησιμεύσαντα 

ώς βάσιν τijς ύπο τοίi Jl1uι-alt γενομένης έκδόσεως toίi Γεωργίου. Ση

μειωτέον Ομως δτι έν τfι μετςtφράσει η έκ τοϋ ΣυμεcΟν συνέχεια Ciρχεται 

άπΟ τΟ Ετος 829 εν q), ι:Ος γνωστόν, ή ύπΟ τοϋ Γεωργίου γραφείσα 

χρονογραφία eφ3ανε μέχρι τοϋ 843· έπίσης δέ, οτι παραβαλλόμενον 

πρΟς τfιν Εκδοσιν J.11uτalt, τΟ LetoYni]r περιέχει τΟ λεγόμενον πέμπτον 

βιβλίον (ίστορία τών έτών 843- 948), το Ι!βδομον (κοσμολογία) καl το 

δγδοον (κατάλογος αίιτοκρατόρων) oUχl Ομως καl τΟ λεγόμενον fκτον 

βιβλίον (ιστορία τών έ<ών 948-1071). Χαρακτηριστικον δ' είναι δη, δπως 

δ μεταφράστης τοϋ LHovnil{ δέν εγνώριζε τΟ Vl·eιnennilr, οϋτω καl 

τΟ Lfitovnil{ είναι άνεξάρτητον τfις σλαβι~fις μεταφράσεως τοϋ Ολου Ερ

γου τοϋ Συμεών· έν άλλαις λέξεσιν, fκαστος τών τριών μεταφραστών 

εlργάσ3η χωρlς να γνωρίζη τi}ν έργασίαν τών δύο i'ί.λλων. 

uΟσον άφορg είς τΟ κυρίως κείμενον τοϋ Γεωργίου, η μετάφρασις 

Εχει Εξαιρετικόν Ολως ενδιαφέρον. <Ως γνωστΟν δ de Βοο'Γ είς την ύπ' 

αϋτοϋ γενομένην ftκδοσιν τοϋ Γεωργίου Ετύπωσεν in continuo τΟ κείμε

νον τfjς δευτέρας, όριστικfjς παραλλαγi}ς τοϋ Γεωργίου, περιορισ&εlς vιΧ 

πη μειώσn η να ύποδείξn είς τΟ κάτω τών σελίδων τΟ: ς παραλλαγός τοϋ 

πρώτου άντιγράφου. <Ii πρώτη εκδοσις τοϋ Γεωργίου διεσώ3η εν ένl καl 

μόνφ χειρογράφφ, τψ κο"ίσλινιανφ κώδικι 305, καl τούτφ κολοβψ, εν q) 
fι διήγησις διακόπτεται ε!ς το ετος 775. 'Η μεγάλη σημασία τοϋ Letov

nil{ συνίσταται ε!ς το δη το fως το Wτος 829 τμijμα μετεφράσ&η έξ έλλη

vικοϋ κειμένου &νήκοντος είς την πρώτην παραλλαγi}ν τοϋ Γεωργίου, καl 

Οτι είναι κατα λέξιν μετάφρασις τοϋ έλληνικοϋ κειμένου. Τοιουτοτρόπως τΟ 

Letovnilc ι) δεικνύει δτι καΙ εν τii πρώτη παραλλαγii η διήγησις έξηκο

λού8ει πέραν τοϋ Ετους 775 καl 2) δτι δύναται να άναπληρώσn τΟ άπο

λεσ38v τμijμα τοίi κο'ίσλινιακοϋ κώδικος. Ό κ. ,V. έσημείωσεν σελ. 326-

335) μετ α πολλijς έπιμελείας τ aς διαφορας τ ας όποίας παρουσιάζει to 
IΛ\tovnik ε!ς τiιν διήγησιν τijς ιστορίας τών έτών 775--829 παραβαλ

λόμενον πρΟ; την ύπΟ τοϋ cle Βοω~ τυπω3είσαν δεuτέραν παραλλαγην τοϋ 
Γεωργίου, οϋτω :δΕ μdς δίδει μίαν ίδέαν τη~ μορφfiς, ην είχεν ή πρ~ώτη 

παραλλαγη εiς το &πολεσ3εν αύτijς μέρος. Αι διαφοραt δεν είναι ασή

μαντοι· σημειωτέον κυρίως 1} δτι εiς τiιν βασιλείαν Λέοντος τοϋ 'Αρμε-



340 Μιχαi}λ Θ. Λάσκαρη-:Βυζαντ. χρονογραφίαι Εν τfi παλαιοσλαβικfi λογοτεχνίq.. 

νίου ή διήγησις τοϋ LΘtoYnili: είναι έκτενεστέρ_α περιέχουσα Υj3ικιΧς καl 

ilεολογικας παρεκβάσεις καl 2) δτι εν τιj\ Lftovnilc, προ τijς βασιλείας 

Μιχαfιλ τοϋ Τραυλοϋ, προτάσσεται μακρΟ: ρητορικη διατριβη Εναντίον 

τών είκονοκλαστών. Αί διαφοραl λοιπΟv είναι τόσον μεγάλαι, ωστε πάσα 

προσπάftεια πλήρους &ποκαταστάσεως τοϋ άπολεσδένtσς τμήματος της πρώ

της παραλλαγης έπl τ-ii βάσει τijς δευτέρας Εκδόσεως καi τοϋ LΘtoYnilr είναι 
'δ' 'Ο πτ '-" , α υνατος. κ. η. προσεπαuησεν ενίΟτε, είς τα σημεία Εκείνα είς τΟ: 

όποία αί διαφοραl περιόρίζονται εLς Ολίγας λέξεις η ε'Lς την σύνταξιν vr't 
:> ' ' Ι υ !" ' 
αναπαραστηση το κειμενον οπερ ειχε πρό δφ{}αλμών δ μεταφράστης. cH 
προσπάftεια Ομω; αϋτη έν σuνόi1φ ύπfjρξεν άτυχης (πρβ. κατωτέρω παρα
δείγματα). 

Καl ταϋτα μ8ν ώς πρΟς τΟ άπολεσfifν τμήμα τοϋ κοϊσλινιανοϋ κώ

δικης άλλα και είς τΟ διασωδΕν μέρος 11 μετάφρασις συχνα παρέχει διορ~ 

iJώσεις 11 σημπληρώσεις. Δια τοϋτο δ Χ, '"· παρέβαλεν επιμελιΩς σελ. 
368-456 ολόκληρον το τελευταίον τμijμα τijς μεταφράσεως (άπο τfjς 

βασιλείας Κωνσταντίνου τοϋ μεγάλου) προς τijν ~κδοσιν τοϋ JJiuralt 
'Ενίοτε μάλιστα προσεπά-3ησε καl ένταϋ3α να έξηy11ση τός τυχΟv διαφο~ 
ρΟ:ς τής μεταψράσεως άπΟ τοϋ έλληνικοϋ κειμένου ώς λάδη τοϋ κειμένου. 
η ώς παρανοήσεις τοϋ μεταφράστου. Καl έδώ δεν δυvάμε&α πάντοτε να 

σuμφων1jσωμεν με τον κ. W. Προς iiπόδειξιν περιοριζόμεilα εlς τα έξi'jς 
παραδείγματα, τα όποία ίσχύουσι καl δια τα &νωτέρω λεχfiέντα. 

Άντl «κενηρ τοϋ κειμένου τοϋ de Boor ό μεταφράστης &νέγνωσε 
«καινijς» (διότι μετέφρασε 110YUju) καl Οχ ι' «νεfjς» ώς νομίζει ό κ. ,V. σsλ. 
.'335 καl 427. Άντl «Ορέων» &νέγνωσε «όρίων» (pΓi=idCl) καl Οχι όραίων σελ. 

410 Άvτl «3είου άπύρου» άνέγνωσε «-3είου &πείρου» (ZuιJelom mnozem) 

σελ. 394. Άντt «&νόμοιον» άνέγνωσεν «Ciνομον» (ne lJO zakonu) σελ. 

377. Έπίσης -a-α επρεπεν έν σελ. 327 καl 420 vα εlχε τε-3i'j «μοvάστριαν» καί 

Οχι μοναστηρίαν»· έν σελ. 387 «ναοϋ» καt Οχι «ναός».· 'Ατυχfις εlναι καl 

ή έν σελ.326 συμπλήρωσις τοϋ «Βάνην» και Βερώνην» τοϋ κειμένου τοϋ 
(_le ΒοοΨείς «Βάνην τήv πόλιν» καl <,Βερώνην την πόλιν~ έπi τii βάσει τfjς 

μεταφράσεως»« Van grad» καΊ t: V ω~οη grad». ΤΟ «grad>) τi]ς μεταφράσεως 

ε!ναι επεξηγημαtικη προσilήκη τοϋ μεταφράσεου, οϋδόλως δs δικαιολογεί τijν 
ουμπλήρωσιν τοϋ κ. νv., ljτcς εξ i!f.λλου δsν δύναται να 8εωρηilίi σύμφω· 

νος προς το γλωσσικον αrσiJημα fιμών τών 'Ελλήνων. ·οτι δ μεταφρά· 

στης τοϋ Li=itoYnil{ είχε πράγματι τi]ν συνή{}ειαν Ύα προσ{}έτn, χάριν 

σαφηνείας, την λέξιν gΓad είς τ& όνόματα πόλεοiν, καταφαίνεται έκ tών 

εξης παραδειγμάτων, τα Οποία συνελέξαμεν άπΩ τα έν τψ Ερ_γφ τοϋ κ 

W. iinσσπάσματα τοϋ Letovnilc, rος μη δυνηilέντες να συμβοuλευ{}ώμεν 
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ούδΕ δια φωτογραφιών τΟ κείμενον τοϋ LCtovnil;;: ( όπότε τα παραδείγματά 
μας αα ήσαν άσφαλώς πολuαριilμότερα): Το εν σελ. 344 •'Αδριανού
πολιη μεταφράζεται εν σελ. 357. •ιOdΓin gι·ad» το έν σελ. 449 <Εν Με
σημβρ(φ «Υ mesinιvriisky grad" καl το εν σελ. 442 «εϊς Στρόβιλονη 

,y Stωvil grad». 
cιΟπως έκ τού Vι~emennH:: r}ντλησαν ό Νέστωρ καl οί ρώσσοι χρο

νογράφοι, οΒτως έπέδρασε το Letovnilc επl τών σερβικών χρονογρα

φιών. 'Επl τοϋ {}έματος τούτου Ομως, άνεπαρκώς είσέτι έξερευνηflέντος, ό 
κ. 1V. i']ναγκάσilη να περιορισflίi ε!ς Υ"''ικότητας. 

Περαιτέρω ό συγγραφεUς &νqκοινοί μερικ& ά:τοσπάσμαtα τοϋ Lt_;

toYnik κατd τόν κώδικα τfiς Πράγας, είς τΟ τέλος δΕ τοϋ δλου εργου 

παραθέτει λεπτομερέστατον εύρετήριον. 

ΜΙΧΑΗΛ Θ. ΛΑΣΚΑΡΙΣ 

Κατl IG·u'"bαclιeΨ, von Ρωf Dι· Angust Heisenbe1·g. Allgaueι· 

Geschichtsfreund Nr 24. Kempten 1!12~. 

Είς τΟ έπαρχιακΟν άλλd κάλλιστα έκτυπούμενον περιοδικόν «AllgaueΓ 

Ges~11icl1tsfreund» τό έκδιδόμενον UπΟ τοϋ «ίστορικο~ .Συλλόγου» της 
Σοuηβικijς πολίχνης Allgau εν Βαυαρ(~ εδημοσιεύiJη ύπο τοϋ Καilηγη
τοϋ τijς Βυζαντινijς Φιλολογίας εν Μονάχφ κ. Heisenbel'g ομιλία περl 
τοϋ !δρυτοϋ τijς Βυζαντινijς Φιλολογίας Kt'llωbaclιeι·. Χάριν τών 'Ελλή
νων φιλολόγων καl λογίων. παρέχω, κατ~ άνάλυσιν τfiς όμιλίας τοϋ κ. Α. 
HeisenbeΓg, είδήσεις τινι:Χς περl του βίου καi τοϋ Εργου τοίί μεγάλου 

110φοϋ καi dειμνήστου διδασκάλου μου. 

Ό Κάρολος Krumbacher ε-ιεννήilη έκ γονέων χωρικών τijν 23 

Σεπτεμβρίου 1856 εϊς το χωρίον Κίίωac!ι τijς Βαυαρικijς Σουηβίας 

(Sch\vaben). τα γυμνασιακά του μαilήματα Ίjκουσεν εϊς το Gymnasiunι 
Cambodunense, τοϋ Kempteω δηλ. τi'jς Σουηβίας. 'Ενταϋilα, rος μα

iJητijς άκόμη του Γυμνασίου, 1iλαβεν άφορμijν ΕΚ τi'jς άναγνώσεως φιλελ

ληνικοϋ φυλλαδίου περl τfjς έλληνικfjς επαναστάσεως να γνωρίσu καl έν3ου
σιασ3ίl μf τfιν νεωτέραν ~Ελλάδα. <Qς φοιτητης τοίί Πανεπιστημίου τοϋ 

Μονάχου άπΩ τοϋ 1875 έγνώρισε πολλοVς cιΕλληνας σπουδαστάς, τΟν 
'Ιωάννην Βαλαωρίτην, tΟν Ν ικόλαοv Δόσιον, τΟν Λύσανδρον Χατζηκών
σταν, βραδύτερον δs τον Νικόλαον Πολίτην, τον Γεώργιον Σωτηριάδψ, 



342 κ. Ι. Άμάντου-Κarl Krumbacher yon Α. Heisenbe1·g. 

τόν Τσούνταν, τΟν Προβελέγγιοv καl dλλους. Αί σχέσεις αύται ηνοιξαv 
νέους όρίζοντας είς τΟν ζωηρΟν νέον, Οστις άπΟ τώv φοιτητικών έδωλίων 
f]ρχισε να μελετg τt)ν βυζαντινηv και νεωτέραν tΕλλάδα και να σκέπτεται 
περl μέσης καt νεωτέρας φιλολογίας, εί;; χρόνους &κόμη κατα τους όποίους 
σοφοt κλασσικοl φιλόλογοι μόνον περιφρόνησιν flσ{}άνοντο δι' αύτήν! Διc'ι: 
τΟν KΓu1nbacl1eΓ άρχαία, μέση καl νέα Έλλας άπετέλεσεν Ενότητα στε· 
ρε&ν καl &.διάσπαστον. 

Άπο τοϋ 1880 μέχρι τοϋ 1892 διετέλεσε βοη1!6ς, Ι!πειτα καl!ηγητljς 
ε!ς το Γυμνάσιον τοϋ Λουδοβίκου έν Μονάχφ. 'Εν τψ μεταξύ, το 1884-5 
έπεχείρησεν όκτάμηνον ταξείδιον είς την Έλλάδα καl έγνώρισεν έκ τοϋ πλψ 
σίον τΟν έλληνικΟν λαόν, τΟν όποίον fιγάπησε μέχρι της τελευταίας του 
πνοijς. Το 1886 έξέδωκε τaς έντυπώσεις εκ τοϋ ταξειδίου του ( «Griec11ische 
Reise>). 

Είναι πολiJ χαρακτηριστικΟν τοϋ πρωτοτύπου καί ρηξικfλεύ-&ου γερ· 
μανικοϋ πνεύματος τοϋ Krun1bacher οτι η πρώτη του μελέτη (1880) 
&ναφέρεται είς τl)ν νεοελληνικην γλώσσαν, είναι δΕ αϋτη κριτικfι τοϋ περι· 
φήμου καi μοναδικοϋ εκτοτε βιβλfου τοϋ Foy, .,Lautsystem der gτie· 
clΊisclΊen Vnlg·aι·sprac!Ίe». 

~Όλαι του εκτοτε αί μελέται άvαφέρονται είς γλωσσικα καί φιλολογικα 
ζητήματα τών μέσων και νεωτέρων χρόνων της ~Ελλάδος, είς πείσμα τfiς 
περιφρον1lσεως. ·των στενοκεφάλων κλασσικών φιλολόγων. Κατα τό ταξεί
διόν του ε!ς Πάτμον 1'μεινε δύο μfjνας καi ι\ντέγραψε, νυχl!ημερον έργα
ζόμενος, δύο χειρόγραφα τοϋ μελφδοϋ Ρωμανοίi, είς εκδοσιν τοίί όποίο·υ 
είργάζετο καft~ Ολον του τΟν βίον χωρiς να προφ{}άση, δυστυχώς, .να την 
κάμυ ό ίδιος. 

Ώς κα{}ηγητi]ς &κόμη Γυμνασίου έξέδωκε το 1891 τi]ν. !στορίαν τfjς 
Βυζαντινijς Φιλολογίας· εν βλέμμα ε!ς η)ν 1!κδοσιν ταύτην δεικνύει τί σιδη
ραν &ντοχήν, τί με&οδικότητα είχεν ό μέγας KΓUinbaclιer. Τό εργον τοϋτο 
,;ψγάνωσε διι\ μιας την πρiν χαώδη και περιφρονημένην βυζαντινi]ν φιλο
λογίαν καt τ~ν κατέστησε δtΟ: τΊiς πολυτίμου βιβλιογραφίας του προσιτην 
καl είς τοiJς &ρχαρίους &κόμη. Θα ,i]το μικρολογία να ζητήση τις είς τΟ 
γιγάντειον τοίίτο εργον μόνον λεπτομερειακα σφάλματα Εδώ καl Εκεί. 

CH πρώτη δργανωτικη εργασία τοίi Kramb.aclιer τΟν κατέστησεν 
dμέσως περίφημον είς τΟν διε{}vfj ΕπιστημονικΟν κόσμον, τΟ δΕ 1892 έπε
βλή{}η έκ τijς &νάγκης των πραγμάτων ή ϊδρυσις έκτάκτου ~δρας <τijς 
μέσης καl νεωτέρας ελληνικ-(ις φιλολογίας)) είς τΟ Πανεπιστήμιον τοϋ Μο
νάχου. 'Εκ τών πρώτων dγαπητών μα&ητών τοϋ Krumbacllθl' f]το ό 
επειτα διάδοχός του κ. Heisenbeι·g·. 
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Το αϊιτο Ι!τος 1892 ό Krun1bacher έπεχείρει i'ί.λ),ο μέγα καi τολμ~]
ρον ίfργον, 1jρχιζε την ίfκδοσιν τοϋ περιοδικοίi «Byzantinίscl1e Zeιt
scl1Γift>>, τδ Οποίον με3οδικώτατα ώργάνωσε τΟ:ς βυζ. σπουδ&ς και συν
εκέντρωσε την συνεργασίαν Ολων τών Βυζαντινολόγων τοϋ κόσμου. cH 
πολυγλωσσία τοϋ Κ. - ίfγραφε καi ώμίλει πλljν τijς γερμανικijς καi έλλη
νικ]iς, άγ)'λικά, γαλλικά, ίταλικά, είς t'Ίλικίαν δΕ τεσσαράκοντα έτών Εμ~{}ε 
καl ρωσσικάl-Εβο118ει έκτclκτως αίιτΟν είς τCtς πολυτίμους βιβλιοκρισι~ς 
του, δια τών όπόίωv προσεπά-&ησε να καταστήση τΟν διεδνη κόσμον των 

βυζαντινολόγων με6οδικώτερον χαt έπιστημονικώτερον. ' e ' -

Το 1897 έξέδωκεν δ Kι·uωbaclΊeΓ το δεύτερον την ιστοριαν της 

Βυζ. λογοτεχνίας έν συνεργασίg μετα τοϋ ίστορικοϋ Gelze1· καί τοϋ -&εο
λόγου Elιrl1aΓd t. Ή τρiτη Ι!κδοσις έτοιμάζεται δπο τοϋ κ. Heisenberg. 

ΤΟ νέον Εργον τοϋ Knnnbacl1er ητο τοιοϋτον, ι:Οστε ή Εκτακτος 
gδρa τi'jς ψέσης καi νεωτέρας έλληνικi'jς φιλολογίας» μετεβλήl!η ι\μέσως 

είς τακτικήν. 

'Αμέσως !'πειτα έπελήφιJη νέου 1!ργου, τijς Ιδρύσεως ε!δικfjς βιβλιο
{}ήκης καί ε!δικοϋ Ψροντιστηρίου. Tii βοηl!εί<;< 'Ελλήνων καi Γερμανwν, 
τfjς έλληνικijς καi βαυαρικfjς κυβερν1]σεως, !δρύl!η το Βυζαντινον Φρον
τιστήριον τοϋ Μονάχου, τοϋ όποίου τα Εγκαίνια εγιναν τfιν 21 'Ιανουα
ρίου 1899. Είς το ι\γαπητόν του Φροντιστfιριον έκληροδότησε μετa Ι!άνα
τον καl την πολύτιμον βιβλιο3ήκην του, οϋτως. ώστε τΟ Φροντιστήριον τοίi 
KΓuωbacheΓ. κατέχει σήμερον μοναδικljν βιβλιοl!ήκην έν τψ κόσμφ ύπο 
Εποψιν είδικότητος . .,Ο,τι έχρειάζετο δια την Οργάνωσιν τfίς νέας Επιστή~ 

' ~δ " δ ' ~δ ' μης Εγινε, είδικfι Εδρα, είδικη βιβλιογραφια, ει ικον περιο ικον, ει ικη 

βιβλιοl!ήκη! Ε!ς το έξfίς οσοι Ι]ιJελον νι\ γίνουν οχι iρασιτέχναι ι\λλ' έπι~ 
στήμονες βυζαντινολόγοι Επρεπε να έργασ&οUν είς τΟ Φροντιστήριον του 
KΓumbacl1ΘΓ Οπου συνηντώντο σπουδασταt 'Αμερικανοί μετα Ρώσσων 
καi "Ελληνες, μετa Σουηδwν. Το 1!ργον τοϋ KnιιnbaclιeΓ ε~ρε μιμητaς 
καl ίδρύ{}ησαν επειτα Εδραι βυζαντινfίς φιλολογίας καl περιοδικ& κ~ι είς 
την Ρωσσίαν καl &λλαχοϋ. Τελευταία Ολων ϊδρυσε καί η ΈλλCtς Εδραν 
της μέσης καl νεωτέρας φιλολογίας, χωρlς Ομως καl τ& &ναγκαία βοη{}ή~ 

ματα τi]ν ε!δικi]ν βιβλιοl!ήκηv ! 
' ,. e " ' c ' 
το τελευταίον μέγα Εργον του κι~ιιωbacJιeΓ ειναι ο αγων του υπερ 

της Εκδόσεως τών μεσαιωνικών έλληνικών Εγγράφων, τα όποία άνέλaβον 
ολαι όμοϋ α! γερμανικαi Άκαδημίαι νa έκδώσουν. Έλληνικi] 'Ακαδημία 
δεν ι'ιπάρχει διa νι\ συνεργασl\ίi! Βεβαίως δμως l!a συνεργασl!fi ή βουλγα

ρικη 'Ακαδημία, η ρουμανικlj και α! δύο σερβικαί! 
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'Ανέφερα τα μεγάλα i!ργα τοϋ Krurnbacher και παρέλειψα, έλλείψει 
χώρου, τάς πολυαρίftμους μικροτέρας του έργασίας, τCις μεftοδικωτάτας 

~κδ,όσεις"' κει;ένων καl τdς α~ .. ας φιλολογικός η γλωσσικάς. "Α~ προστεt}fi 
ακομry οτι ο Kι~nmbacl1eΓ, οστις fiτo παιδι τοϋ λαοϋ, fΊσftάvετο τός άνάγ
κας τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ περισσότερον dπΟ πολλοlις ~Έλληνας σοφοUς καl 

Εν τfί άyάπn του πρΟς αϋτόν ήσχολή{}η καl με τΟ χρόνιον γλωσσικόν μας 
ζήτημα και έκηρύχδη ύπερ τijς δημοτικης, διότι είχε τl]ν δρι'1Ι]ν ίδέαv 
οτι ή :ραφομένη γλώσσα δεν καλλιεργεί μόνον τον σύνδεσμον προς το 
παρελ3οv άλλα μορφώνει καl τΟν άπλούτερον λαΟν καi παρασκευάζει τΟ 
μέλλον αύτοϋ. 

Την 12 Δεκεμβρίου 1909 &πέι'1αν?ν έκ διαβήτου δ μέγας σοφος έv 
; " ; " λ ' , μεσφ ακομη ασυμπ ηρωτων aπείρων μελετών του. 

01 μαι'1ηταί τοϋ Kι:uωbaclιeι· ε'ίμει'1α εϋγνthμονες είς τον κ. Heisen
beι~g, διότι διd της Ομιλίας του μdς έπανέφερεν είς τfιν μv.ήμην τόσον 
{}ερμώς τΟν_ Qηξικέλευ-&ον, τΟν σιδηροϋv, τΟν φίλον τοίί έJ.ληνικοϋ λαο& 
&είμνηστοv KruωbaclιeΓ. 

Κ. Ι. ΑΜΑΝΤΟΣ 

I 

! 
: 
! 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Συνεδρία 17η τijς 22α' 'Ιανουαρίου 1926. 

Προεδρεία κ. Ρίχάρδου Καραμαλίκη. 

~σ έταίρος κ. ~Ιωάννης Τορναρίτης ώμίλησε ..:περί τινων φόρων έν 
τ ψ βυζαντινψ κράτει». 'Αρχόμενος της άνακοινώσεώς του ό όμιλητfις είπεν 
οτι ΕΚ τών Βυζαντινών φόρων τρείς, δ κεφαλικό; (capitatio plebeja), το 
καπνικΟν καl tO άερικΟν είναι άνάγκη νd συνεξετασflώC.τιν, &φ' ού μάλιστα 

πάντες σχεδΟν οί έρευνηταl τοiις συνδέουσιν. 

ΟΒτως δ ΚαλλιγCiς ταύτίζει καπνικΟν καl &ερικόν, δ Lingenthal {}εω
ρεί τΟν καπνικΟν έξέλιξιν ~ο.ίί κεφαλικού: δ δΕ YassilieYskij ταύτίζει κε

φαλικΟν καl άερικόν. 

~Εκ τών τρη'Ον τούτων φόρων ό κ. Τορναρίτης, Ελλείψει χρόνου, έξ

ήτασε μόνον τΟν κεφαλικΟν καl τΟν καπνικόν. 

'Αφ' ofi έξήγησεν, Sπl τ'Ω βάσει τοϋ δημοσίου καl ίδιωτικοϋ δικαίου 

tών Ρωμαίων, την νομικi)ν Εννοιαν τοίί κεφαλικοϋ καl έγγείου φόρου, &νέ
λυσε κατόπιν τΟ jus Italicuιn, τΟ Οποίον μας δίδει ν& έννοήσωμεν τίνες 
τών Επαρχιών τοίί κράτους fίσαν ύπόχρεοι ε'ίς κεφαλικΟν φόρον. 'Ανέφερεν 

i!πειτα τaς διαφόρους περι κεφαλικοϋ φόρου γνthμας τοϋ Γiββωνος, Γο
δοφρείδου, Mornωsen, Sawigny, Seel{, Lingentha! και Leo καί έξήτα
σεν, έπt τfι βάσει τοίί Θεοδοσιανοϋ κώδικος, τών Πανδεκτών καl Επιγραφών,. 
τίς ή άκριβf]ς Εννοια αύτοίί, τίνες αί παραλλαγαί του, ώς καl ποία fι κατα 

διαφόρους εποχaς έφαρμογή του. 

~σ κ. Τορναρίτης, στηριζόμενος Επl ώρισμένων διατάξεων, φρονει, εν 

άντι-&έσει πρΟς τΟν VassilieYSl{j, καl συμφωνών τψ Lingentl1al, Οτι ό κα
πνικός φόρος προi]λ3εν έκ τοίί κεφαλικοϋ, τi}ν γνώμην του δε ταύτην Εν

ίσχυσε διά τf]; προσαγωγης πειστικωτάτων μαρτυριών . 

.,στι ό καπνικός κατηργή3η Οριστικώς Επl Τσιμισκfj, ώς φρονεί ό Lin

genthal, δεν Εδέχι'1η, όποστηρίξας" οτι ή κατάργησις αl\τη &πετέλει προσωρι

νfιν μόνον άναστολfιν αίιτοϋ . .,Οτι καl μετα τΟν Τσιμισκfiν ε'ίσεπράχ3η κα

πνικός άποδεικνύουσι πολλιΧ .κείμενα, μεταξυ τών Οποίων τΟ τοίί Χωνιάτοι·~ 

iΊ Πείρα τοϋ Εύσται'1ίου καί. πολλa χρυσόβουλλα. 
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Τελευταίον ό άνακοινών έξήγησε τijv Εννοιαν καl φύσιν τσϋ καπνικοϋ, 
&ναπτύξας ίδίαν {}εωρίανJ κα{}' ην ούτος δέον να -παραλληλισ6fi πρΟς τό 

teωeΓaΓiUιn τfjς Ρώμης καl να {}εωρη{}fi ώς &ναγκαστικον πολεμικον δά
νειον, τοίί όποίου χρεωλυτικη μορφfι είναι ή έν καιρ(ρ νίκης καl είιπρα~ 
γίας άναστολ1l του, ύπό τινα δ€ εvvοιαν καl οί βυζαντινοl «κουφισμοl» καl 
-.:συγχώρησις δημοσίων λοιπάδων», περl τών όποίων όμιλοUσιν αί Νεαραl 
καl οί Χρονογράφοι. 

~Εν έπιλόγcρ ύπεστήριξεν Οτι άλλαχοϋ καl ούχl είς τΟ έπαχftΕς δij6εV 
φορολογικόν σύστημα του βυζαντινοϋ κράτους δέον να άποδο{}fl ή αίτία 
της καταρρεύσεως αίιτοϋ καl δτι είναι καιρΟς πλέον να μελετη&ώσι βα8ύ
τερον τα βυζαντινα πράγματα. 

Συνεδρία 18η τijς 31 ης 'Ιανουαρίου 1925. 

Προεδρε(α τοϋ τακτικοϋ προέδρου τijς 'Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου. 

co Εταίρος κ. Παντελfjς Ζωγράφος ώμίλησε περl τών έν Μυστρ~ τοι
χογραφιών τοϋ 'Αγίου Δημητρίου (Μητροπόλεως) καl 'Αφεντικοϋ &πο τε-
χνικfjς καl αίσ&ητικης άπόψεως. · 

Ό άνακοινών, άφ' οίί διέλαβεν έν συντόμφ περί της ίστορίας καl το
πογραφίας τοϋ Μυστρd, έξήτασε τίνες τεχνίται καl πότε είργάσ-θησαν είς 
τοUς δύο άνωτέρω ναούς, ώς καl τίνα τρόπον έργασίας μετεχειρίσftησαν, 
&πέδειξε δΕ Οτι είργάσ-3ησαν οίiτοι κατα τΟν συνήflη είς τοUς βυζαντινοiις 
χρόνους τρόπον τfjς ψογραφίας καl πηκτογραφίας .. 

Μετ& ταϋτα έξf]ρε τfιν dρμονίαν έν τfj σuν&έσει τών χρωμάτων τών 
διαφόρων τοιχογραφιών και έπιστοποίησεν Οτι οί dγιογράφοι ήκολού3η
σαν έν τU ζωγραφήσει των διαφόρων τοιχογραφιών τΟν &ν3ρωπομετρικ0ν 
κανόνα τών &ρχαίων, Ον περιγράφει, έκ παλαιοτέρων παραλαβι:Dν πηγών, 
Διονύσιος ό έκ Φουρνά, διαιρ(δν τΟ &νΒρώπινον σώμα είς Εννέα μέτρα 
η αύγά. 

eo κ. Ζωyράφος έξΥίρεν έπ' 'ίσης την πρωτοτυπίαν τών τεχνιτών του~ 
των, τών πι&ανώς έκ Καιν/πόλεως έλ3όντων, ώς πρΟς τi]ν σύλληψιν καl έκ~ 
τέλεσιν τών συν-6-έσεων, έκ τών όποίων δtJo, την παράστασιν τfjς cA γίας 
Τριάδος ("Λ γιος Δημήτριος) καi την σύνl!εσιν τοϋ Παχωμίου προσφέρον· 
τος τΟν ναΟν είς την Θεοτόκον, ί1επτομερ8ς &νέλυσεν. 

Ό δμιλητ!jς παρηκολούl!ησε τοlις έν Μυστρ~ έργασ{}έντας ζωγράφους 
καl είς άλλα κέντρα τfίς Λακεδαίμονος καl μάλιστα είς τd Χρύσαφα καl τΟ 
Γεράκι, έκ τεχνικών δΕ λόγων όρμώμενος &πέδειξεν Οτι αί έν τοίς είρημέ-. 
νοις κέντροις τοιχογραφίαι είναι σύγχρονοι πρΟς τdς της μητροπόλεως τοϋ 
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:Μuστρfi καl έπομένως οί ταύτας καλλιγραφήσαντες ε'ίργάσ8ησαν, συμφώ

νως προς την κτιτορικην έπιγραφην τijς μητροπόλεως, κατα το Ιitσς 1292. 

~Εν τέλει είπεν Οτι οί έν ΜυστρQ: έπl τών αύτοκρατόρων Μιχαηλ Η': 

'Ανδρονίκου Β'. καl βραδύτερον έργασ3έντες είναι πολiι άνώτεροι τών ζω

" γράφων τijς πρώτης άναγεννήσεως. 

τα ύπ~ αύτοϋ λεχitέντα κατέστησεν δ ρήτωρ σαφέστατα δια της Επι

δείξεως πλείστων είκόνων ύπ' αUτοϋ έπl τόπου άντιγραφεισών, έν αίς και 

μιiiς τοϋ Γερακίου ('Αγίου Νικολάου) παριστώσης Μαρίαν την Αlγυπτίαν, 

1lς ή εκφρασις δεικνύει έν ταUτψ καl την πρψην άμαρτωλήν, άλλό καl την 

μετανοοϋσαν 1). 

Συνεδρία 19η τfj; 14ης Φεβρουαρίου 1925. 

Προεδρε(α τοίί τακτικοίί προέδρου τijς Έταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου. 

Ό έταϊρος κ. Σταίίρος Πλακίδης ώμίλησε περl τijς έν Τραπεζοϋντι 

·λκαδημείας τών δετικών Επιστημών κατα τόν Μεσαίωνα. 

·ο δμιληηlςJ μετd σύντομον &νασκόπησιν τοϋ βίου και τών εργων τών 

κατα την βυζαντινfιν περίοδον περl τd φυσικά, μαitηματικα και την άστρο

νομίαν &σχοληΒέντων, έξtlτασε ποίαν 3έσιν κατείχεν ή σπουδfι τfjς αστρο

νομίας έν τfl καθ-' Ολου πνευματικ{i ζωtϊ τών βυζαντινών, πότε ηρχισε νci 
:καλλιεργi]ται αϋτη ϋπΟ τών Βυζαντινών ώς έπιστήμη, καl τέλος είς τίνα 

κέντρα τοϋ Βυζαντινοϋ κράτους κατ' έξοχ1'1ν ηκμασεν. uΕν τών .τοιούτων 

κέντρων ύπfjρξε, κατd τΟν κ. Πλακίδην, καl ή Τραπεζοϋς, εv-&α άπΟ τοίί 

Ζ' α!ώνος t1πfjρχε σχολη ε!δικη {}ετικών έπιστημών, έν fι έδίδαξαν ο! Τυ

.χικός, Κωνσταντίνος δ Λυκίτης και άλλοι. 

"Η σχολη αϋτη είπεν, Οτι εΤχεν έγκαyαστα3η είς τfιν μονfιν τοϋ "Αγίου 

ΕVγεvίου καl μετCt την καταστροφfιν αVτfjς έπt 'Άννης τfjς Άναχουτλοϋς, 

.εLς την μονi]ν της "Αγίας Σοφίας. 

~0 όμιλητi)ς εκ α μεν έπ~ '(σης είδικ0ν λό"{ΟV περi- τοϋ παρ' άμφοτέ

ραις ταtς μοναtς πυργοειδούς. κωδωνοστασίου, τΟ όποίον φρονεί Οτι Εχρη

σίμευεν ε'ίς τοUς δ.ιδάσκοντας καl μαδητι:Χς αlιτών · ώς άστρονομιχΟν παρα

τηρητήριον. 

Ε'ίς τΟ τελευταίον μέρος τi}ς άνακοινώσεώς του άνέπτυξε πώς α'L 8ετι

καl έπιστfiμαι μετεδό&ησαν είς τους 'Άραβας καi δι' αUτών είς τοUς CΙσπα

νοUς καi τήν Δυτικfιν επειτα Εύρώπην, καl πώς δια τών είς την Ίταλίαν 

1
) Ή άνακοίνωσις .έδημοσιεύ-&η έν τfi έφημερίδι τών 'Α6ηνών ιΒραδυνϊi') έν τοίς 

φύλλοις τfις 4ης, 11ης και 18ης Φεβρουαρίου 1925. 
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μετα τfιν &λωσιν καταφυγόντων "Ελλήνων λογίων μετεδό{)-ησαν είς τοl.!ς 

δυτικους· λαούς, οϊτινες οϋτω τα πρώτα σπέρματα τών άστρονομικών αύτόη~ 

μελετών εύρον είς τι1ς παραδόσεις τών "Ελλήνων διδασκάλων. ΔΕν είναι 

μάλιστα άπί&ανον, προσέ8ηκε, καΙ. ό μέγας Κοπέρνικος, ό Οποίος τfιν· 

άστρονομίαv. έν Ίταλί~ έσπούδασε, να έπηρεάσ&η έκ τώv διδαγμάτων τΟΟν tι 

βυζαντινών σοφών καl κα1ί' ολου τijς βuζαντινijς &στρονομικijς επιστήμης. 

Συνεδρία 2Οη τi'jς 26ης Φεβρουαρίου 1925. 

Προεδρεία τοίί τακτικοίί προέδρου τi'jς Έταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου. 

Ό έκ τών Εταίρων Πανοσιολογιώτατος κ. Ζαχαρίας Λια'νάς ώμίλησε 

περl τών χαιρετισμών τfiς Θεοτόκου καΙ. της ~Ακα\tίστου έορτfίς. 

Ό άνακοινών, άφ' ού έμνημόνευσε συντόμως της κτίσεως και τής 

δι~ έγκαινίων κα3ιερώσεως της Κωνjπόλεως, ώς καl τών διαφόρων πολιορ

κιών αύτfjς UπΟ βαρβάρων καi τών σχετικών Επl τίi διασώσει της δοξολο

γιών πρΟς την Θεοτόκον, άνέλυσε κατόπιν τό τε Κοντάκιον τών χαιρετισμών 

τΟ ύπΟ τοϋ Ρωμανόϋ τοϋ μελφδοϋ συνtεθf:ν καl τΟ ποίημα τοϋ Κανόνος. 

'Ιωσijφ τοίί Ί1μνογράφου «Χριστοίί βίβλον Ι!μψυyον», καl κατέληξεν ε!ς τa· 

έξijς συμπεράσματα. 

1} Οί χαιρετισμοl της Θεοτόκου, οϊτινες ψάλλονται κατd τΟ έσπέρας. 

τfjς Παρασκευijς τώy τεσσάρων πρώτων Έβδομάδων τfjς Μεγ. Τεσσαρα

κοστfjς, είναι τέσσαρα τμ{ιματα τflς Εκκλησιαστικfίς άκο.λου{Ηας τοϋ ~Ακα

fΗστου ϋμνου. 

2) (Η έορτη τοίι Άκα8ίστου ύμνου, Οστις είναι εύχαριστήριος δοξο

λογία, 8{}εσπίσ{ίη επl 'Ηρακλείου, εξ &φορμijς τijς σωτηρίας τi'jς πόλεως δια 

τfίς προστασίας τfiς πολιούχου Θεοτόκου άπΟ της κατ& τΟ 626 μ, Χ. γενο

μένης πολιορκίας UπΟ τώv Άβάρων και Περσών, και έωρτάζετο Εν άρχϋ 

1tατd την παννυχίδα τfΊς έορτfις τοίι Εύαγγελισμοϋ. 

3) Ή έορτij της Άκα{ίίστου Δοξολογίας εχωρίσ&η &πο τijς έορτijς τοϋ 

Ε~αγγελισμοίί εν τοίς χρόνοις τοϋ Πατριάρχου Φωτίοu δια λόγους ε1ίνι

κούς, καl άπετέλεσεν ίδίαV αύτοτελf\ έορτήν, ήτις έτάχ{}η νd έορtι:iζηται καtf~ 

το Σάββατον τijς Ε' έβδομάδος τών Νηστειίiiν. Πολλα δε τροπάρια τijς 

έορτijς ταύτης Ο ντα κο ι ν& καl τα αύτα μΕ τα της έορτης τοϋ Εύαγγελισμοϋ 

μαρτυροϋσι περl τοU ύ:λλοτε συνεορτασμού τών δύο Εορτών. 

4) Οί ϋμνοι τijς 'Λκα{ίίστου Δοξολογίας είναι κυρίως δύο· α') το Κον

τάκιον τών Χαιρετισμών καl β') το ποίημα τοίi Κανόνος «Χριστοίί βίβλοv 

fμψυχον ». Και τΟ μΕν Κοντάκιον τών Χαιρετισμών είναι Κοντάκιον της 

έορτfjς τοίί Εvαγγελισμοίί ποιη1ίf:ν Ί1πο Ρωμανοίi τοϋ μελφδοίί εξ &φορμi'jς 
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τών αίρέσεων, μετ& τδ.ς Νεστοριανικός εριδας τ. ε. μετ& τΟν {}ρίαμβον τών 
περl τfις Θεοτόκου καl της Θεότητος τοϋ Υίοϋ καl Λόγου τοϋ Θεοίί -fiεο
.λογικών συζητήσεων _καl την τελείαν καταδίκην τοϋ Νεστορίου καl τών 
Ομοφρόνων αύτοϋ Εν ταίς Οίκουμενικαίς Συνόδοις, τΟ δΕ ποίημα τοϋ Κα .. 
νόνος έποιή3η ύπΟ τοϋ Uμνογράφου 'Ιωσηφ αποκλειστικώς πρΟς ύμνο-
λογίαν τfις 'Ακα&ίστου έορτi]ς, ώς αύτοτελσίiς έορτfiς. _ 

5\ Το Κοντάκιον τών Χαιρετισμών εποιήΙJη μf:ν &ρχικώς διa τi}ν έορ
τιlν το~ Εύαγγελισμοϋ, Εχρησιμο~οιή{}η δΕ κατδ. την έορτηv της 'Ακαfiί
-στου Δοξολογίας ό)ς Επίκαιρος ΕγκωμιαστιχΟς ϋμνσς τf'ις Θεοτόκου. Δια 
τοϋτο ώς Κοντάκιον μΕν της έορτης τοϋ Εύαγγελισμοϋ εχει προοίμιον «ΤΟ 
προσταχ-θ-Εν μυστικώςJ)' (~)ς Κοντάκιον δε της Άκα-θ-ίστου έορτης εχει πvο
οίμιον το ταύτη προσιδιάζον {}ούρων <T[i Ύπερμάχφ Στρατηγψ τα νικη

tήρια κ.τ.λ.». 

Συνεδρία 21η τijς 7ης Νοεμβρίου 1925. 

Προεδρεία τοίί τακτικοίί προέδρου τijς Έταιρεiας κ. Π. Καλογεροπούλλου. 

eo έτα!ρος κ. Γ. 'Αρβανιτάκις εκςψεν άνακοίνωσιν, fις τΟ δέμα fιτο 
«Διδάγματα &πο τον μωσα'ίκον χάρτην τijς Μαδηβιiς». Ό ρήτωρ, δστις εξ
·'tltασε πρώτος τΟν έν ΜαδηβQ: εύρε3έντα μωσα'ίκΟν χάρτην τfjς Παλαιστίνης 
-και έζωγράφησεv εγχρωμον αύτοϋ είκόνα άποκειμέvην Εν τίi ΠατριαρχικΌ 
βιβλιο{}ήκη τών 'Ιεροσολύμων, Ί1πεστήριξεν οτι οi'ίτος είναι προγενέστερος 
τοίί ΣΤ'. μ. Χ. α!ώνος καl Ι!ργον διαφωτίζον ήμιiς περl τfjς χαρτογραφι

κης τέχνης, τών προοπτικών άντιλήψεων και της &γιογραφικfiς τοπογρα

ψίας τών χρόνων τοϋ καλλιτέχνου. Σήμερον, είπεν, η περι της κατοχfις τΟΟν 
προσκυνημάτων πάλη Επηρεάζει μεγάλως τfιν Επιστημονικην είλικρίνειαν 
τών κληρικοφρόνων Παλαιστινολόγων, δια τοϋτο εlναι πολύτιμος δ χάρ. 
της αυτός, άτε δεικνύων ποία τών αντιμαχομένων παραδόσεων περι της 
{}έσεως τοίi Α η Β μνημείου είναι ή &ρχαιοτέρα. Π ροζ &πόδειξιν τοίi δι'ίοχυ

-ρισμοϋ του ώς παράδειγμα Ελαβε την -θ-έσιν εν-θ-α Εκειτο ό οlκος τοϋ Ζαχα· 
-ρίου και τfίς 'Ελισσάβετ, ην o't έρευνηταl τοπο-θ-ετοϋσι πρΟς Δ. τfjς eΙερου-
<:>αλήμ, εν φ δ χάρτης προς Ν. μεταξV Βη&λεsμ καl Χεβρών, δρ{}ώς δε &ς 
&πέδειξεν, &ναιρέσας πάσας τών άντιφρονούντων τdς γνώμας. 

'Εν τέλει ό κ. 'Αρβανιτάκις έτόνισε τi)ν ανάγκην, Οπως τΟ CΕλληνικΟν 
κράcος διορίσn εν ~Ιεροσολύμοις &ρχαιολογικΟν &κόλου&ον, LκανΟν να παρα
><ολου{ίi] τaς ερεύνας, αl:τινες νϋν μf: τi}ν Άγγλικijν κατοχijν διεξάγονται 

"ολλαχοίί τi'jς χώρας καl ε!ς μεγάλην κλίμακα. 
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Συνεδρία 22α τijς 21ης Νοεμβρίου 1925. 

Προεδρεία του τακτικου προέδρου τijς 'Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου. 

~a Εταίρος χ. Φαίδων ΚουκουλΕς Εκαμεν άνακοίνωσιν περl τών έπι

f}έτων της Παναγίας. Άφ' ού ό όμιλητης είπεν Ολίγα τινα περl τών έπι

ι'tέτων τών άρχαίων {}εών και άνέφερε τίνες έκ τώv νεωτέρων έρευνητών 

}~lσχολή&ησαν με την συλλογfιν καl κατάταξιv ύλικοϋ άφορώντος είς τα έπί

&ετα τfjς Παναγίας και τΟν είκονογραφικΟν αύτης .τύπον, έπραγματειJ&η 

Επειτα α') περl τών έπιδέτων τών άγίων καl δη 'Ιωάννου τοϋ Προδρόμου 

καi β') τών τi'jς Παναγ(ας, aτινα δι!]ρεσε ε!ς δύο μεγάλας κατηγορίας. 

Είς την πρώτην τών κατηγορι(Ον τούτων κατ~ αύτΟν καΙ Ciλλους έρευνητ&ς 

ύπάγονται τα έπίδετα τα σχηματισ&έντα 1} &πΟ ίδιοτητων τfjς Παναγίας 

(Πανάχραντος-·- Έλεουσα- Παρηγορίτισσα) 2) &πο του εΙκονογραφικού 

α~τijς τύπου (Γλυκοφιλουσα-Γαλακτοτροφοuσα-μανδηλουσα) 3) &πο τοϋ 

κτίτορος (Καμπαναρ<α - Κυμινιώτισσα) 4) &πο γενομένων ilαυμάτωv 

( Άναφωνήτρια- Τριχεροvσα) 5) άπο του χρόνου τijς έορτijς (Μεσοσπορί

τισσα [21 Νοεμβρίου] Δεκαπεντουσα [15 Αϋγούστου]) 6) &πο τijς ilέσεως, 

Εν Ώ κείταί ό ναΟς η ή μονfι η είκd>ν (Καστρινfι-Θεοσχέπαστη-Περασιrl

Πορταρ<a) καi 7) &πο τοϋ σχήματος του ναου (τουρλωτή). 

ΕLς τi}ν δευτέραν κατηγορίαν ύπάγονται, κατd τΟν άνακοινοϋvτα, τα 

Ι!χοντα τας καταλήξεις-ίτισσα-(ι)ώτισσα -(ι)ανη-ουσα-οf καl-έα (0a) 

τας δηλούσας η τον τόπον, εν φ λατρεύεται η Παναγία η Ιδιότητας τijς 

Θεοτόκου ( Άilηνιώτισσα- Παρηγορίτισσα) η καi τον κτίtορα &κόμη. 

Έφαρμόζων δ' ό κ. Κουκουλες οσα γενικώτερα ανέπτυξε περi του 

χρόνου, καft' δν τα έπίftετα ταϋτα συνέστησαν ώς καί τών πηγών δftεv 

Ί~lρύσ{}ησαν (κυρίως παρακλητικών κανόνων, Θεοτοκίων, ϋμνων πρΟς τi]ν 

Παναγίαν, Uμνων τijς άκαilίστου δοξολογίας κτλ,) παρηκολούilησε χρονικώς 

"αi ήρμήνευσε τα έξijς επίilετα: Παvαγιd-Γιάτρισσα-'Ιαματικη -'Αρμε

νοκρατουσα- Χρυσογαλατουσα- 'Επίσκεψις- Ήλιόκαλος-Πορταρ§a

Θαλασσίτρα-Καλοταρίτισσα- Μεσοσπορίτισσα. τα πολυάριilμα τijς Παν. 

αγίας έπί{tετα μΕ τΟ χρυσο- ώς πρώτον σuνiteτικόν λ. χ. Χρυ(Jοσπηλα!ώ

τισσα-Χρυσοχερ§<i-Χρυσοπαντάνασσα κτλ. ηρμήνευσεν ώς δηλουντα τi]ν 

καλλονfιν της Παναγίας,, άφ' ·οΌ τΟ χρυσός κα-6'δλους τοiJς αίώνας παρε

λαμβάνετο παρ' ημίν προς δήλωσιν του ώραίου πβ. το άρχαίον χρυσij 

'Αφροδίτη, τα μεσαιωνικα πρόσωπον χρυσόν, τΟ σημερινΟν χρυσοδάχτυ

λος-χρυσωραίος κλπ. 

~σ κ. Κουκουλές, άφ' οΏ έξηρε την σπουδαιότητα, fiν Εχουσι τα Επί-

f 
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3ετα τfjς Παναγίας δι& .τ-ην γνώσιν τοϋ {}ρησκευτικοϋ βίου, τής ίστορίας 

και της λαογραφίας τών μεσαιωνικών και νεωτέρων Έλλήνων~ είπεν δτι 

πολλ& τών έπι8-έτων τής Παναγίας, άποσπασftέντα, άπετέλε:;αν παρ~ ήμίν 

'ιδίας &νυπάρκτους dγίας. Οϋτω π. χ. φέρεται νϋν Άγια Έλεοϋσα (κυρίως 

Παναγία η Έλεουσα), Άγια Πακοiι η Άποκουi] '(κυρίως Παναγία ή 

Έπακούουσα) Άγια Θαλασσινη (Παναγία η Θαλασσινη) ο Α για Κυρa (μήτηρ 

Θεοϋ η Κυρία) κ. fi. 

Συνεδρία 23η τiiς 12ης Δεκεμβρ(ου 1925. 

Προεδρεία τοi) τακτικου προέδρου τijς Έταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου· 

~ο εταίρος κ. 'Ιωάννης Βογιατζίδης d\εχοίνωσε σημείά τινα έκ τοϋ 

Ιiργου του «Ή βασιλεία Μανουηλ του Παλαιολόγου» του συγγραφέντος 

έπί τfi βάσει νέων πηγών, αί όποία ι {}Ct περιληφitώσιν έν τ ψ Γ'. τόμφ 

τών Παλαιολογείων καL Πελοποννησιακών τοϋ Σπ. Λάμπρου, &τινα Εκδίδει 

έκ τών κrιταλοίπων Εκείνου. 

τα fiγνωστα η &μφιβαλλόμενα μέχρι τουδε σημεiα, ι'iτινα &νέπτυξεν 

ό όμιλητης ήσαν τα ι\ξijς: 

1) οτι δ Μανουηλ ενεργώς μετέσχε τijς παρα την Νικόπολιν μάχης 

τών Εύρωπαίων κατ& τών Τούρκων τψ 1396, τΟ μΕν δια τfiς dνακοινώ

σεως τfiς &κολου&ητέας κατ& τiιν μάχην τακτικfiς, τΟ δΕ διι:Χ τοϋ Βuζαντι

νοϋ στόλου, Ον διαρκούσης τfjς μάχης, &πέστειλεν είς την Μαύρην Θάλασ

σαν, ίνα συνεργασ-δ-fi μετα τοίί Βενετικοϋ. 

2) οτι τiρ οντι μετα την ήτταν δ βασιλεiις τijς Οuγγαρίας Σεγισμουν

δος άπεσώ&η είς Κωνσταντινούπολιν, Οπου συνηντ1l&η μετ& τοίί Μανου1lλ. 

3) δτι τiρ 1399 δ8ν επεβλήθη uπο του Βαγιατζητ η aντιβασιλεία 

'Ιωάννου τοϋ ΖΌ καt Οrι ό &ποκλε,ισμΟς τfiς Κωνfπόλεως είχεν άρfΗi δια 

τfίς βοη{}είας τών Εύρωπα'ίκών πλοίων. ~Η περί τούτων άφήγησις τού 

Δούκα, είπεν, είναι συγκεχυμένη και &νασκευ..χστέα. 

καl 4) οτι f\δη &πο του 1399 ό Μανουi]λ είχε σι;νεννοηilii μετα τού 

Ταμερλάνου περi συμμαχίας κατα τών Τούρκων. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

'Ε·ν τfι βι6λιογραφίcf σημε~οϋνται δσα έγράq;ησαν κατΔ τΟ 1925 έλληνιστί ύπΟ 
Ελλήνων καί σχετίζονται μβ τΟν ύπΟ τi'jς 'Εταιρείας έπιδιωκόμενον έπιστημονικΟν 

.σκοπόν. Ταύτα άναφέρονται oU μόνον είς τοiJς Βυζανπνοίις, άλλd καί τούς μετ&. τη·v 

. /.ίλωσιν χρόνους. 'Επί τίi ευκαιρίQ. δε ταύτυ ή f:κδίδουσα Έπιτρuπf] παρακαλεί πάντα 

'Έλληνα δη μοσιεUοντα σχετικός μελέτας, δπως ά.ποστέλλυ ιiντίτυπον αότcϊ:ιν πρΟς τΟν 

Γεν. Γραμματέα τijς Έταιρεiας κ. Φ. Κουκουλβ" εtς Άθ1lνας όδ. Μεθώνης 47. 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΓΛΩΣΣΑ- ΙΣΤΟΡΙΑ- ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

~Αιfάτζου 'Εμμ. Κρητικαl δημώδεις παροιμία ι. (Ραδάμανθυς τόμ. 10 τευχ. 5ον Η. 8.) 
'Αθανασοπούλου Δ. Ι. Μαντείαι καl μαηικαi τελεταί. (Λαογραφία τόμ. 8 σ, 563-

~Ακeίτα Δ. 

., .Λ.μά-νεοv Κ. 
['Ανωνύμου] 

567.) 
'Η άπόθεσις +) τα κούλουμα. 

σ. 165-167.) 
(Γρηγόριο; ό Παλαμάς τόμ. 9 

Μενίδι. ('Ημερολόγιον τfjς μεγάλης Έλλάδος 1925 σ. 277-282.) 
Ιίόθεν ή λέξις μπελάς. (•ο Φάρος τόμ. 4 σ. 52) ['Αλεξάνδρεια]. 

Παλαιό: Άνδριακιi εγγραφα. ..Εν προικοσύμφωνον τοϋ 1828. 
('ΑνδριακΟν Ήμερολόγιον τοϋ ετους 1925 σ. 93-94.' 

'Αννίvοv Μπάμπη Ίστορικό: σημειώματα μετά πολλών εtκόνων. Άθfjναι 1925 
Σελ. 10+658. 

~ λριfανιτάκη Γ. ·ο Ναπολέων καΙ. ή "Ελλάς. (Ό Φάρος τόμ. 4 σ. 106-113.) 
Δύο περίεργοι επιγραφαί. (Λ1'ιtό1tι σ. 135.) 
<Ο λόφος τοϋ Ίερεμίου καl ό Γολγοθ<Ις. (ΑUτόθι σ. 192-194.) 
'Η νεκροφάνεια τοϋ Βυζαντίου καt αt επi τfjς Εξ άδιαθέτου κλη · 
ρονομίας του "Ρουμανικαi αξιώσεις. 'Αλεξάνδρεια 1925 ~ελ. 35. 
Μουσουλμανικij χρονομετρία. Άθfjναι 1925 Σελ. 31. 

Άσπρέα Γ. Κ. 'Ιωά·ννης Καποδίστριας. (.Η ΕLΚΟ\•ογραφημένη τi1ς 'Ελλάδος τόμ. 
1 τεϋχ. 7 σ. 14-16.) 

ΒαλαCάνη Γ. Κ. Σύγχρονος γενικ1) ίστορία τοϋ Πόντου άπΟ τοϋ 1912-1923. 'Αθfι\•αι 
1925 Σελ. 318. 

Βαρδάκη 2π. ΚρητικαL επφδαC. (Λαογραφία τόμ. 8 σ. 556-560.) 
Βίου Στυλ. Χιακαi. παραδόσεΙς. (Λαογρqφία τόμ. 8 σ. 427-446.) 
Βοyιατζίdοv Ι. Κ Κίμωλος. Περt τf]ς γλώσσης τών Κιμωλίων. (Άθηνα τόμ. 37 σ. 

108-160.) 

» " 
Βολονάκη Μιχ. 

Ό παγκόσμιος πόλεμος καL ή 'Ελλάς. (Ήμερολόγιοv τijς μεγά

λης Έλλάδος 1925 σ. 377 -390.) 
Μεσαιωνικi} ~Άνδρος. (ΆνδριακΟν •Ημερολόγιον 1925 σ.163-182.) 

Συι.ί6ολij είς τijν ίστορίαν τijς νεωτέρας Έλ.λάδος. Τείiχ. Α' Άθfj-
ναί 1925 Σελ. 32. ' 
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Βοvτιεeί.δη 'Ηλία Π. clστορί.α τfις Έλληνικf]ς λογοτεχνίας άπΟ τ&ν μέσων τοϋ IE' 

Γ. Α. Α. 

Γεδεωv Μαν. 

Γούδα Μιχ. 

Δέ Βιάζη Σπ. 

Δει-νάκι .Στ. 

Δημαράτοv Ι. 

Δ ιαμα-ντάριi .Δ.. 

Δραγάτση 'Ιακ. 

» 

Ζεeλέντου Π. 

Ζώη Α. 

αt&νος μέχρι τών νεωτάτων χρόνωΥ, μετ' εtσαγ.:ογης περί της~Βυζαν

τινflς λογοτεχνίας. Τεύχ. Δ' σ. 337-454. 
'Ιστορικό. σημειώματα. Ή Ζωοδόχος ·πηγi} (Βαλουχ.λij). (Γρηγόριος 

ό Παλαμaς τόμ. 9 σ. 175-180.) 
Αύτοκρατόρων άγιοποίησις. (Νέα Έποχη τόμ. 2 σ. 39{-399.) 
Βυζαντινό. γράμματα της Εν 'Άθφ ίΈράς μογijς τοϋ Φιλοθέου. ( .lελτ. 
Χριστιαν. Άρχαιολ. •Εταιρ. 2 σ. 3-17.) 
Ξεχασμένοι συγγραφεϊς καl λησμο\rημένα συμβάντα. (Ελληνικη ΈΠι
θεώρησcς τσμ. 18 τεuχ. 2J7 σ. 11-12,213 σ, 5-7, 214-215 σ. 6-7.) 
'Η "Επτάνησος κατά τούς παρελθόντας αtώνας. ('Hd.>; τόμ. 1 σ . 
3-4, 17-18, 31-32, 39, 55-56, 69, 76, 87-88, 112.) 
ΤΟ έtυμον της λέξεως Καλικάντζαρος, (Λαογρα{ρία ι τόμ •. 8 σ. 
554-556.) 
At λαογραφικαl σπουδαι έν ιΈλλάδι. ('Ανατύπωσις εκ τijς έφημ. 
«'Ελευθέρου Βήματος~,;/Αθf]ναι 1925 ~ελ. 15.) 
Τραγούδια Καστελλορίζου, (Λαογραφία τόμ. 8 σελ. 549.) 
Τιi Καβούρια τijς Βουλιαγμένης. ('Επιστημονικi} Ήχιh τόμ. 12 τείίχ. 
Β' σ. 27 και 28.) 
<Q πύργος τού άγίου Πέτρου έν 'Άνδρφ και οί τριάκοντα §ξ τfις 

Σίφνου. ('ΑνδριακΟν 'Ημερολόγιον τοϋ έτους 1925 σ. 57-62.) 
Πατριαρχών γράμματα διατακτικά πρΟς τοiις νησιώτας περί δουλι

κής ύποταγης εtς τοiις κρατοiJντας. Σελ. 92-116. 
'Ο 'Άγιος Διονύσιος δ εκ Ζακύνθου. (Μελέτη Ίστοριο- βιογρα

φικi}) 'Έκδ. Β' 'Αθijνω 1925 Σελ. 93 . 
"ΕπισκοπικΟν 8γγραφον Ζαρνάτας. (ΜαλεβΟς τόμ. 5 σ. 403.) 
Μία ληστοπειραtεία κατό. τΟ έτος 1801. (Αύτόθι .σ. 427- 434, 

437-438 ; 
.Σημειώματα περί Φωσκόλου. ('Ηώς τόμ. 1 σ. 21, 33-34, 46-47, 
50--51, 6~, 19-80, 94-95.) 
"Η οtκογένεια Ραζij Εν Ζακ{ινθφ. (At Μοtσαι εt. 33ον άριθ. 7"72 σ.1.) 

Ήeειώτου Π. 

Θεοτόκη .2. 

Μία πειρατεία κατό. τΟ 183'1. (Π~ντογνώστης τόμ. 4 σ. 115-117.) 
Ν. Ό ΛειδινΟς Εν Αίγίνυ. (Λαο"γραφία τόμ. 8 σ. 289-296.) 

"Ο Χρισtόφορος Περραι60ς κατό. τΟ 1805. (Ήμερολόγιοντijς Μεγά· 
λης 'Ελλάδος 1925 σ. 137-149.) 

Καιr;zοφύλλα Κ. '1'0 ίερΟν τής Φιλικf)ς 'Εταιρείας εν Ζακύνθφ. (•Η Εικονογραφημένη 
της •Ελλάδος τόμ. 1 τεiJχ. 8 σ. 28__.:29.) 

Κα.κeιδij Ι. Θ. 'Ελληνικό. παιγνίδια. (Ημερολόγιον τijς Μεγάλης •Ελλάδος 1925 
σ. 161-179.) 

Καλομε-νοπούλου Νικοστe. Ό στρατΟς τών Βυζαντινών. (Ή ΕΙκονογραφημένη τfjς 
'Ελλάδος τόμ. 1 τεύχ. 7 σ. 2-4.) 

Καμπάνη 'Αρίστου 'Ιστορία τής '\'έας Έλληνικijς λογοτεχνίας. 'Αλεξάνδρεια 1925 
Σελ. 160. 

Καμπούρογλου Δ. Γρ. "Ο γϋρος τών παλαιών Άθηνών. ('Ημερολόγιον Όδοιπορ~
κοϋ Συνδέσμου 1925 σ. 78-86.) 
"Η συνθήκη 'Αθηναίων καί Τούρκων τοϋ 182·2. ('Ημερολόγιον 
τής Μεγάλης 'Ελλάδος 1925 σ. 70-81.) 
Μελέται καl έρευναι. Τεϋχ. Γ' "Η Δούκισσα τfις Πλακεντίας. 

'Αθήναc 1925 σ. 163-240. 
23 
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Καμπούeογλοv Δ. Γρ. Λογοτ-έχναι καt ίστορωδίφαι. Β' Περικλής Ζερλέντης. (Παν-
τογνώστης τόμ. 4 σ. 86,---88.) 

Κatιδηλάπr:η Γ. Θ. Ποντικη, παραλλαγiι τοίί q.σματος του VEΚQOU άδελφοϊί. (Λαογρα
φία τόμ. 8 σ. 55ίJ.) 

Καeαί'σκάκη Σtτσας Έπιστολαl τ-ών ναυμάχων ήρώων της έπαναστάσεως πο-i} 

πρώτην φορα δημοσιεύονται ιbr:O τfι σuλλογη -ι;οϋ κ. 'Ερνέστοu φόν 
Μπάσσερμαν Γιόρνταν. (Ό Φάρος τόμ. 4 σ. 93-97.) 

Kaeoλtδov Π. "Ιστορία τής 'Ελλάδος άπό τijς τών '06αιμανώv άλώσεως τfις Κt:iν
σταντινοuπόλεως (145a) μέχρι τfις Βασιλείας Γεωργίου τοϋ Λ' (με1;' 
εtκόνων.) 'Α δijναι 1925 Σελ. 813. 
Σύγχρονος ίστορία των "Ελλήνων καί τών λοιπών λαών τfις Άνατοί.η.ς: 
άπο 1821-1921. Άθijναι 1925 τόμ 4 Σελ. 564. 

Κεeaμοπούλοv 'ΑΥτ. Ή έθνική μας μοuσικiι καί οί χοροί. ("Ημερολόγιον τfις Με
γάλης Έλλάδος 1925 σ. 354-364.) 

Κολοκοτeώvη Β. Κ. Μελέτη περί ΕξελληνισμοiJ τών ξένω·ν τοπωνυμιών τi'jς Μακε

δονίας μετά τινων παρατηρήσεων Επi. τijς διοικητικijς διαιρέσεως τού 
Έλληνικοϋ κράτους. ("Εκδοσις τfις 'Ελληνικijς Γεωγραφικής 'Εταιρείας~ 
Άριθ. 5 σ. 32.) 

Κοvτογιάvνη Π. •Η βιομηχανία και χειροτεχνία Εν Χίφ. (Ήμερολόγιον τής Μεγά· 
λ ης Έλλάδος 1925 σ. 46-63.) 

» "Η πυρπόλησις τi'jς Τουρκικijς ναυαρχίδας ύπΟ τοiί Κανάρη Εν Χί(ρ~ 
Άθijναι 1925 Σελ. 78. 

Κοe-ύλλοv Xe. Η. Σύμμεικτα λαογραφικό. Εκ Πατρών. (Λαογραφία τόμ. 8 
σ. 449-519.) 

Κοvγέα. 2. 'Εντυπώσεις Εκ 'Ρουμανίας. ('Ημερολόγιον τi'jς Μεγάλης 'Ελλάδος 1925-
σ. 513-526.) 

Κουκουλέ- Φ. Μεσαιωνικοl καί νεοελληνικοi κατάδεσμοι. (Λαογραφία τόμ. 8 σ. 302-
346.) 

» » Αί Εν τΦ πρψην δήμφ Οίνοϋντος μοναί. (ΜαλεβΟς τόμ. 4 σ. 338-340.)· 
Τά σχολεία τοϋ Οίνοϋντος Επi. Καποδίστρια. (Αίιτό-6-ι σ. 350-354, 362-
463, 374-375.) 
ΤΟ Εν τfί 'Ε-6-νικfί βιβλιοftήκu Ά-6-ηνών άντίτυπον τοϋ Έλληνικοϋ γλωσ· 
σαρίου τοϋ Hu Cange. (Άitηνα τόμ. 37 σ. 201-209.) 
'Ερμηνεία Βuζαντινοϋ χωρίου [Νικηφόρου Γρηγορά 3, 512, 13-17.] 
(Άilηνδ. τόμ. 37 σ. 199. 200.) 
Ot αίχμάλωτοι κατά τοUς ΒuζαντινοUς χρόνους. (•Ημερολόγιον τi'jς με· 
γάλης 'Ελλάδος 1925 σ. 33-45.) 

KovφoV Δ. ΤιJ: Βέρροια. (ΜαλεβΟς τόμ. 4 σ. 343.) 
» Τά στοιχειά. (Αύiόitι σ. 425.) 

kveιaκLδov 2τtλπ, ·ο έφταπάρ-θ-ενος χορός. ('Ημερολόγιον τijς μεγάλης 'Ελλάδος 
1925 σ. 489-511.) 

)) J> Παρατηρήσεις είς τdς Χιακdς παραδόσεις Στυλ. Βίου. (Λαογραφία. 
τόμ. 8 σ. 447-487.) 
Παρατηρήσεις είς Λαογραφίαν Η' σ. 151. (Α\ιτόftι σ. 567.) 

" » Παρατηρήσεις είς Λαογραφίαν Η' σ. 230. (Αϋτό-6ι σ. 568-574.) 
Κωvστα.vτοπούλοv Κ. Ή σφραylς τοϋ ναυάρχου Νικ-ήτα 'Ωορ'ύφα ('Ημερολόγιον 

τijς μεγάλης Έλλάδος 1925 σ. 437 -450.) 
Α&σκαeη Ν. Περιπαίγματα χωριών. (Λαογραφία τόμ; 8 σ. 560-561.) 
Αάσκαeη Νικ. ΆπΟ τι]ν ίστορίαν τοϋ νεοε·λληνικοϋ· θεάτρου. (•Ελληνικη '~Jπιθεώ-

j 
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ρησις Ετ. 18 τεϋχ. 307 σ. 3-5, 208 σ. 3-6, 209 σ. 4-6, 214~215 
σ. 4-6, 216 σ. 7-9, 217 σ. 6 καί 7.} 

Αουχοπούλοv Δ. ΑίτωλικαL οίκήσεις, σκεύη καΙ. τροφαί. Δημοσιεύματα τοϋ Λαογρα· 

Μάλλωση 1. 

Μέγα Α. Ε. 

φικοϋ 'Αρχείου. 'Α.θηναι 1925 Σελ. ζt145. 
At Καρυαl της Κορσικής. (Νέα 'Εποχή τόμ. 2 σ. ?Fι-28, 139-141.) 

'ldt"όQία τού γλωσσικού ζητήματος. "Αθήναι 1925 σ. 366. 

Μεvά.eδοv Ζ. Περί τών &ρκτικών φωνηέντων. ('Επετ. :πανεπ. Άθ. Φιλοσ. Σχολ. 

τόμ. 1 σ. 65-74.) 
Περ\. της διαθέσεω; τών Κυπριακών Qημάτων. (Αί.1tόθι σ. 75-86.) 
Περl τής πρώτης Εκδόσεως τών δημοτικών μας τραγουδιών. Διάλεξις είς 
τΟν Παρνασόόν γενομένη τΥιν 22 Δεκεμβρίου 1924. 'Αθήναι 1925 Σελ. 16. 
ΚυπριακΥι γραμματική. ~Ρήματα. (Άθηνα τόμ. 37 σ. 35 -7~).) 
Βουρ6ούλακας. (Λαογράφία τόμ. 8 σ. 297 -301.) 

» » "4-σματα έργατικά Αίγίνης. (Αύτόθι σ. 551-553.) 

Μιχαηλlδου Εύγέν. Σελίδες Εκ τfις 'Λραβι·κης φιλολογίας. (Ό Φάρος τόμ. 4 σ. 48-
49, 57-58, 72 -73, 87, 132, 133, 147 -148.) 
Ή ΠαλG.ιστίνη έν τfi 'ΑραβικΌ φιλολογίq.. (Νέα Σιι»ν τόμ. 20 σ. 82-93~ 
289-300, 684-688.) 

Μομφεeeάτου 'Αvτ. Ό γίiμος έν τι'ρ έλληνικψ, ρωμαϊκiρ καi Εκκλησιαστικψ δικαίφ. 
('Επιστ. 'Επετ. Νομ. Σχολ. τόμ. Α' τεϋχ.l σ. 85- 96.) 

Νιkοδήμοv Μητeοπολlτοv [(,τtov. Νεοφύτου τοϋ Ροδι\'ΟU περί ήρόJων, στρατηγών, 
φιλοσόφων καί άλλων όνομαστών Ο.v{}ρώπων, δπου εύγήκασιν άπΟ τΟ 

νησί της Κύπρου. (Κυπριακά Χρονικά τόμ. 3 σ. γ+48.) 

Βυζαντινό. αίνίγματα. (Αύτό'θ-ι σ. 128-140.} 
ΝομικοiJ Χ. Α. Άνατολη καi 'Ισλάμ. 'Αλεξά"\-δρεια 1925 Σελ. 208. 

Οlκοvόμου Γ. Π. Χριστιανοί στεφανηφόροι. ι'Ημερολόγιον τi'jς μεγάλης Έλλάδος 

1925 σ. 365-376.) 
Παvτελlδοv Xe. Παρατηρήσεις είς Λαογραφίας z· σ. 270. (Λάογραφία τόμ. 8 σ. 575.} 

flαπα.δάκη Ν. Κ. ΤΟ ίστορικΟν μιfiς βλασφημίας. Άπο-θ-αμένοι καi. άπομεινάροι. 

('Ραδάμαν-6-uς τόμ. 10 τεϋχος 11 σ. 8.) 
Παπαδοπούλου Άvθ, Α. Γλωσσικαί παρατηρήσεις. Έπί-ftετα οϋδέτερα λήγοντα 

είς ι. (Ά-&ηνii τόμ. 37 σ. 167~198.) 
η 'Εξελλiινισις τοϋ Χριστιανισμοϋ. ('Ημερολόγιον τής μεγάλης Έλλάδος 

1925 σ. 295-301.) 
Τό -&ρησκευτικΟν -&έατρον τών Βυζαντινών. 'Α&fιναι 1925. (Σύλλογος 
πρΟς διάδοσιν ΟΟφελίμων βιβλίων άρι{}. 40 .Σελ. 122 .. ) 

Παπαvδeέοv Γ. Ή ίστορία του Σκουπίου καi της Πάου (τών Καλαβρύτων). 'Α{Η) · 
ναι 1925 Σελ. η' +156. 

Παπαχeιστοδούλου Πολ. Θρq;κικες ήftογρ~φίες μέρος Β'. 'Αftήνα 1925 Σελ. 131. 

Πασχάλη Δ. Π. Χριστιανικi) 'Άνδρος. (Δελτ, Άρχ. Έταιρ. Περίοδος β' τόμ. 2 
σ. 18-43.) 
Ή "Ανδρος. 'Ήτοι ίστορία της νήσου 'Άνδρου &πό τ&ν άρχαιοτάτων 

χρόνων μέχρι τ&ν κα{}' ήμiiς. Τόμ. 1 Ά&ijναι 1925 Σελ. 731. 
, 'Ιάκωβος ίεροδιάκονος. ('Ημερολόγιον της Μεγάλης 'Ελλάδος 1925 

σ. 295-301.) 
» ~ημειώματα περί της μονής Ζερμπίτόης. (~1αλεβός τόμ. 5. σ. 343-4.) 
» , Νομικα Ε&ιμα της γήσου 'Άνδρου. "Ητοι τοπικαi'Εν 'Άνδρφ σuν'ήitειαι 
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περi τοίί οίκογενειακοϋ καl κληρονομικού δικαίου, έμπορικώv συμβάν

των, άγροτικών έκμισfl-ώσεων χ.λ.π. (Άρχείον οtκονομικών καί κοινω

νικών 'Επιστημών τόμ. 5 σ. 151-172.) 
Πa·σχάλη Δ. Π. ΤΟ ψάρευμα καl τΟ κυνήγιον εtς τήν νησον 'Άνδρον. ( 'ΑνδριακΟν 

'Ημερολόγιον 1925 σ. 23--44,) 
Πο,ρφυ,ρlου Β' (&,ρχιέπ . .Σινσ.ίου) Σινα"ίτικΟς συνέκδημος Άf.tηναι 1925 Σελ, 318. 
Π,ρωτοπαπii Ι. Τά προγνωστικά έν Βασσαρ(j. (ΜαλεβΟς τόμ. 5 σ. 388.) 
.Ξ, Ε. Κερκυρα"ίκΟν προικοσύμφωνον τοϋ ΙΕ' αίώνος. (Θεολογία τόμ. 3 σ. 

47-50.) 
;Σαλβάνου Maλe. Τραγούδια, μοιρολόγια καl λαζαρικΟ: 'Αργuράδων Κερκιίρας. (Λαο

γραφiα τόμ. 8 σ. 520-535.) 
Σyου,ρlτσα '.Αγησ. Χριίσαφα. (ΜαλεβΟς τόμ. 5 σ. 387-SS, 399-400, 411-12, 423-

425.) 
» 'ΑπΟ τά ήfiη καί τό. έθιμά μας. (Αύcόθι σ. 364.) 

Σεφεeλif Π Δ. Δίστιχα τραγούδια της Αίγίνης. (Λαογραφία τόμ. 8 σ. 536-546.) 
.Σι γάλα Α. Σuριανα έγγραφα. ('Ημερολόγιον της μεγάλης 'Ελλάδος 1925 σ. 243-

257.) 
Σταμούλη 'Αν. Κ. Π. Λαογραφικα καl χωρογραφικΟ: Θρι!.~ης. (ΠυρσΟς τών νέων 

χωρό"Jν τόμ. 1 σ. 13-16.} 
.Σταμούλη 'Ελπ. Γυναικεία έργα. (Λαογραφ!α τόμ. 8 σ. 56!-563.) 
Στεφανlδου Μ., Κ. Φuσική ίστορία τών λέξεω\', _('Ημερολόγιον τi}ς μεγάλης 'Ελ

λάδος 1925 σ. 475-487.) 
.Στουγιαννάκη Εiιστ. 'Ιστορία της πόλεως 

Πλαταρίδου. Α' 'Ή μέχρι τοϋ 

•α'+303. 

Ναούσης κατά 

1822 'Ισtορία. 

ανέκδοτον σχεδίασμα Δ. 

'Εν Έδέσσυ 1925 Σελ. 

Στρατηrοii Ξεν, 'Η ΈλΛ.άς ~ν Μικρ{j. 'Ασίq:. ~rστορικι) έπισκόπησις έπl τfi βάσει 
έγγράφων καί πηγών. Ά-θfιναι 1925 Σελ. 422. 

.Στeaτοκ6π"ου Χ,ρ. Ή Κεραταία τijς Άττικης. Ά-θijναι 1925 .Σελ. 96. 

.Συκουτeiί Ι. Α. Διήγησις είς τΟν {}ρijνον τοίΊ αtχμαλωτισj.ιοϋ τijς εύλογημένης Κύ

πρου. (Κυπριακα Χρονικα τόμ. 3 σ. 56-82.) 
ΚυπριακΟς κώδιξ τών χρονικών Μ\χαι)λ τοϋ Γλυκδ. καί Γεωργίου Μο

ναχοϋ. (Αύτό{tι σ. 83-117.1 
Σφακιανάκη Κ. 'Η 6.ρχαία ~Ελληνικη μουσικι) καΙ. ή σχέση της μΕ τι) βυζαντινή 

καί τη δημοτικ1Ί. (Φιλική 'Εταιρε-ία τόμ. 1 φύλλ. 5-6 σ. 193-199 .) 
Δοκίμιο είσαγωγης στη Βυζαντινή μουσική. (ΑύτόUι σ. 20-27.1 
Ζωντανοi Ί~λληνικοί Qυ~μοί. (ΑUτό-6-ι σ. 50·~ 59.) 

2ωτη,ρlοv Γ. Α. 'Ιστορικά σημειώματα. ('Α-6-ηνά t:όμ. 37 σ. 161--166.) 
τ. Π . .Μ. ['Αγησ. ~γουρίτσα]. Κατσουλεράκια. (Μαλεβός τ. 4 σ. 341-2.) 

'Αρκολαίνα στό πηγάδι. (Αύτό-&ι σ. 357.) 

> • 

ΆπΟ τά ήθη καΙ. τα έ"δ-ιμά μας. (Αύtό-&ι-σ. 364) 
Πώς ot παλαιότεροί μας Εκαναν τιlς σuναλλαγάς.των. (Αύτό-&ι σ. 365.) 
τα μαγ~ρίσματα •. (Αύτόitι σ. 366.) 
ΤΟ τραγοϋδι της Πίττας. (Αύτόitι σ. 375-376.) 
Νανουρ[σματα καi. χοροί. {Αύτό{}ι σ.r.. -~01-402.) 

Μάcιασμα. (Αύτό-6-ι σ. 427 .) 
Χωριάτικος βίος. (Αύtόftι σ. 4_43-444.) 
Κρι-6-αράκι. (Αύτό#ι σ. 454.) 

Ταρσούλη Γεωρyίας Μια φορά κι' Εναν καιρό. Δημοτικά παραμύftια τόμ. 1 1 ΑtΗι

να< 1925 Σελ. 1δ7. 
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Τιμοθέου 'Ιορδ&νΟv, At φρυκτωρίαι. (Δελτ. Χριστ. 'Αρχαίολ. 'Εταιρ. Uερίοδος Β' 
τόμ. 2 σ. 54-56.) 

Τeαχίλη Στεφ. 'Η άντιλαΒή εlς τc:Lς κατάοας κιι.i παQοιμ.ίας. (ΛαογQαφία τόμ. 8 σ. 
376-378.) 

Τσοκοπούλου Γ. Λέων Καρύκης, 'ΙστοριχΟν διήγημα Επ~ τfις; άλώσι:ω; 1:ής Κων/ 
πόλεως ύπΟ ~ων Τούρκων δ\' .Εφήβο,•ς άμφοτέQων τών φύλων. 
'Αfiηναι Σελ.·88. 

Φαρμακίδου Ξ εν, 'Ετυμολογικ&Ό 'Εφτακώμη. (Κυπριακό Χρονικά .-όμ. 3 σ. 49-51.) 
J) Δώμα'\', δόλιv, βίος. (Λαογραφία iόμ. 8 σ. 574.) 

Φοvnίκη Il. Σuνήhειες ποU σβύνουv. 'Η Λαμπρή. ('Ημερολόγιον της μεγάλης 
'Ελλάδος 1925 σ, 461-474.) 

Χaeιιωνίδοv Χαριτ. Σύμμεικτα κριτικά. [Τόπον Εκ τόπου μεταβαίνειν. Είς Τραλ
λιανόν εκδ. Pusch111ann. Είς Γεώργιον }Ιοναχόν. Είς Ε\ιστά
&ιον. J (' Λ&φa <όμ. 37 σ. 89-97, 97-100, 106-107.) 

Χ,ριστολιάκου Χ,ρ. Μανιάτικον μοιρολόγιον εLς πολεμιση)ν τi}ς έν ΤζουμαγιQ. μάχης. 
(λαογραφία τόμ. 8 σ. 54.7-549.) 

ΘΕΟ\ΟΓΙΑ 

'Αγγελιδάκη λ.,ρvσοσtόμου ΤΙ κατάστασις της Εκκλησίας τfις Κρήτης έπl Έ"\ετο· 
κρατίας. (Θεολογία τόμ. 3 σ. 330-344.) 

'Αλιbιζάτου 'Αμίλκα 'Η πο.ιν-fι τijς έκπτώσεως τών Επισκόπων Εκ του επισκοπικού 
αUτών {}ρόνου καcό. τΟ δίκαιον της 'Ορ{}οδόξου έκκλησίας. ('Επετ. 
Πανεπ. 'Α{}. θεολ. Σχολ. τόμ. 1 σ. 259-280.) 
'Η κοινωηκή αποστολή τfις έκκλησίας. 'Aitfiναι 1925 Σελ. G1.. 

'Α.νδρεάδοv Γ. 'Ο μέγας: Κωνσταν-τίνος. (Γρηγόριος ό ιΙαλαμάς τόμ. 9 σ. 235-239.) 
'Ανδ,ρούτσου Χ,ρ. Σύσιημα ήftικfις. 'Αθfιναι 1925 Σελ. 383. 
Βαφείδοv Φιλα,ρέτοv Ot τέσσαρες ίερο\ εύαγγελισtαl καl ή tδιότης τών ύπ' αύτtΟν 

γραφέντων εύαγγελίων. (Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 9. σ, 49-71.) 
Γaλετάκη Γ. ΒιογραφικΟν σχεδίασμα περί τοϋ Μελετίου Συρίγου. ('Εκκλη

σιαστη~ός Φάρος tόμ. 24 σ. 5-1:j2.) 
Γεωργιάδου Δημ. 'Επιμνημόσυνος εΙς τΔν άρχ. ΓερμανΟν Γρηγορδ.ν. (Νέα .Σιι1ν 

τόμ. 20 σ. 231-248.) 
Δελιγιάννη Γ. Καλλινίκου Γ' πατριάρχο~υ Κωνjπόλεως έπισcολαί καί άλλα έ"γγραφα 

!κ ·nOv κωδίκων τijς βιβλισfiήκης Ζαγοράς. (Θεολογία τόμ. 3 σ. 
124-136 κα\g231-242,) 

Δέλτα Π. Σ. 'Η 'ζω1i του Χριστοϋ.Τόμ. 1 Σελ. 243, τόμ. 2 Lελ. 244. Ά-&ηναι 
1925. 

Δια.μαντοπούλοv 'Αδσ.μ. 'Ισίδωρος ό Πηλουσιώτης Ι Νέα .ΣιWν τόμ. 20 σ. 737-751.} 
Δvοιfουνιώτου Κων. Κωνσταντίνου Πορφυρόγεννήτου λόγος άνέκδοτος εtς τ1)ν άνα

κομιδtiν τοϋ λειψάνου 'Ιωάννου τοϊί Χρυσοστόμου. (Έπεt. Πανεπ. 
'Α&. Θεολ. Σχολ. τόμ. 1 σ. 403-319.) 

Θέμελη Τ. Π. 'Η "Ιερουσαλημ καί τά μνημεία αύτijς (Νέα Σιι1ν τόμ. 2.0 σ. 65-
86, 321-336, 385-400, 449-480, 513-528, 577-592, 641-656, 

705-720.) 
» <Η Γοργοεπήκοος. (Πάνταινος τόμ. 17 'Αλεξάνδρεια σ. 351-355.) 
Ι. Ηικτωρίνος Χριστιανός ρήτωρ. (Πάνταινος τόμ. 17" σ. 853-856.) 

Ι. ΙΥΙ. Ι. 'Εκ της Εκθέσεως τού Σέρ Δ.έρΟετ Σάμουελ. (Νέα ΣιΟΟν τόμ. 20 

σ. 435-440.) 
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Ίππολύτού Άeχιμ. ΤρίJη καi τετά_ρτη τρίμηνος έκfiεσις περί τi;ς άνασκαφiίs τοίί 
άνατολικοϋ J.όφοu τής ~Ιερουq~λήμ {του λόφου Όφέλ) ύπό του 

Σεβ. ,J. Garrow Dunkan. (Νέα Σιrον <όμ. σ. 106-119, 180-183, 
209-224, 401-416, <81-487.) 
'Έκτη τριμηνος έκitεσις περi. της άνασκαφijς τρϋ άν~τολ.ικοϋ λόφου 
-ι:ης Ίεροuσαλήμ (tοϋ λόφου 'Οφέλ) ύπό τοϋ ΣSβ. J. Garro'Y 
Dunkan. (Αιiτόιtι σ. 689-697.) 
Διαρκές ήμερολόγιον- Πάσχα ι:i'Ι.ίνητον. (Αύ;:ό{}ι τόμ. 20 σ. 
301- 303.) 
Ή {}ρησκεu-ι:ική ζωή καί τά 1l-6η τών 'Ελλήνων έν τfi τουρκικΌ 
έξοuσ[Ιf. (Αύτό!Ιι σ. 488-497, 560-567.) 
Άνεκδότων έκδοσις. ~ύο λόγοι έπ' όνόμα;:ι τoiJ άγ, 'Ιωάννου 
τοίί Χρυσοστόμου. (ΑV-ι:ό{}ι σ. 628-633, 752-755.) 
"Ο Χριστιανισμός κι:ιL ή έκκλησία τfις δuτικijς Εύρώπης κατό. 
τόν μεσαίωνα ύπό Karl Mίίller. (ΑUτό{Ιι σ. 593-609.) 

Κ. Μ. Λί άξιώσεις τών λατίνων περί τοϋ νέου δικαίου αlιτών έν tοϊς 
προσκυνήμασιν έν παραβολfi πρός τό δίκαιον τών Έλλήνων. (Νέα 
Σιrον τόμ. 20 σ. 1-16, 164-179, 193-208, 283-288, 337-362.) 

" Ίεροσολυμιτικόν Κανονάριον. (Αύτό{Ι-ι σ. 657-667, 721-736.) 
Καλλίστου 'Αρχιμ. Οί &γιοι τόποι έν Παλαιστίνtι καί τά έπ' αίιτών δίκαια τοίί 

Ί..;λλψ ικοί• ξ:6νους. (Νέα Σιιhν τόμ, 20 σ. 25-45, 149 -163, 
2J5-230. 257~272, 363-379, 41~- 434, 529-559, 610-627, 
667-683.) 

Kaeat'ία Xo.e_. Ό &γως Κοσμάς tfις 'Ηπείρου. (Ελληνική "Επι{Ι-εώρησις τόμ. 
18 τεuχ. 216 σ. 6.) 

Κο.eπαθίου Έμμ. l:υμπλήρωσις τοϊ.i χάσματος τijς πρός Διόγνητον έπιστολfις. (rρη
γόριος δ Παλαμάς τόμ. 9 σ. 117-129,) 

·'' Ό &γιος νεομάρτυς Νικήτας δ Νισύριος. (Αlιτό{Ι-ι σ. 273-263.) 
Οί είς τόν μέγαν Άitανάσιον άποδιδόμενοι δύο λόγοι κατd 
"Απολλιναρισ-ι:ών. (ΑUτόtl-ι σ. 370- 387, 441-452.) 
Τό βουλγαρικΟν σχίσμα. (Θεολογία τόμ. 3 σ, 345-365.) 
"Η άγία μεγαλομάρτuς Βαρβάρα. 'Αi}ήναι 1925 Σελ. 61. 

Κλεομένους Α. Συμβολαi είς η)ν Θωλογικi)ν. κριτικήν. Ή σύγκροvο;; {1-εολο
γική κριτικη έν 'Ελλάδι. "Λλεξάνδρεια.1925 Σελ. 71, 

Ααυ,ριώτου :Σπυe. <Αγιορειτικά. (Γρηγόριος δ Παλαμάς τόμ. 9 σ. 131 :__ 136. 
145-158. 291-300, 468--'476.) 
Αίνίγματα κατά σ;:ίχους Μελετίου τοϋ δμολογητοίί. (Αύτόfl-ι τόμ. 
9 σ. 301-303.) 
Άνέκδοtο; έπιστολ)l ΚωνσταντLνου οίκονόμου .τοϋ έξ Οίκcνόμων. 
(Θεολογία τόμ. 3 σ. ,54-56.) 

Aoύt'aeι Ν. ΤΟ Θεσσαλονικέων Α' κεφ. 2, 1-16. {Γ'ρηγόριος δ Παλαμάς 
τόμ. 9 σ. 72-84, 97-110, 395-406.) 

Μιχαηλίδοv ΕVγεν. 'Ι Ι έκκ.λησία 'Αλεξανδρείας έν τfi Άραβικfj φιλολογί~. (Ό Φάρος 
τόμ 4 "Αλεξάνδρεια σ. 180-181.) 

Μπαλάνου Δ. 2. Χρισ-ι:ιανισμΟς καl σκηνή. (Έπαγyελματικ!) σχολfι Θεάτρου). Ά-ιJη. 
ναι 1925. Σελ. R8. 

Μπ,ρατσιώτοu Παv, Ό 'Απόστολος Παίίλος καί ή μετάφρασις των Ο' (Θεολογία τόμ. 
3 σ. 186-216.) 
Ό 'Ιησού~ Χριστός ητο σοσιαλιστή,; 'Λftήναι 1925 Σελ. 38. 
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Μω,ραϊτίδου 'Αλεξ. "Ακολου{}ία πανηγυρικiΊ τοίί άγίου ένδόξου προφήτου Έλισσαίου 
u.ετό. παρακλητικοίi κανόνος. Είς τό τέλος προστίftεται καi ή βιο-
γραφία τοϋ προφήτου. 'Α{}ηναι 1925 Σελ. 64. _ _ 

Παπαδοπούλου Χeυσ. Τό ζήτημα περi :ι:οϋ κύρους τών άγγλικανικων χειροτονιων. 

(Νέα Σιrον τόμ. 20 σ. 17~24, 94--'105, 129-148.) 
'Επi τ&ν. σχέσεων τών όρftοδόξων π.ρός τοUς έτεροδόξοuς κατd 
τΟν ΙΣΤ' αtώνα. (Θεολογία τόμ. 3 σ. 26-33.) 
Σχ.έσεις δρ-6οδόξων καί ~λατίνων κατcΊ. τόν !Στ" αίώνα. (Α\:ιτό-61 
σ. 89-112 καί 256--272, 299-306,) 

Παπαϊωάννου Xae. "Εν χειρόγραφον τοϋ ύπομνήμαtος τοίί άQχιεπισκ~που ,Βουλγα
ρίας ΘεοφuλάκτΟυ είς τα 4 εύαγγέλια. (Θεολογια :ι;ομ. 3 σ. 

243-255.) 
Παπακv,ριακοV 2ωφe. Χριστιανικό. μνημεϊα. (Θεvλογία τόμ. 3 σ. 51-53.) 

'Αποκάλυψις 'Ιωάννου τoii Θεολόγου. (Αύτόitι σ. 217-223.) 
1Ταπαμιχαfιλ Γeηγ. Ό Pasteur καΙ. ή αύτόματος γένεσις τfις ζωής. ('Επετ. Πανεπ. 

Άιt. Θεολ. Σχολ. τόμ. 1 σ. 201--242). . 
'Ο Pascal ώς ι:iπολογητής τοϋ Χριστιανισμού. 'Α6fιναι 1925 Σελ. 63~ 
Ό ΧριστιανισμΟς καi τΟ νεώτερον {}έατρον. Ά{}fιναι 192σ 

Σελ. 29. 
'Ακαδημα"ίκοί περίπατοι. Άπολογη-τικα1. συζητήσεις περL τών 
ύψίστων προβλημάτων. Ά6fιναι 1925 Σελ. 101. 

Πα.πανούτσου EVay. 'Η έλευ{}ερία τfις βουλήσεως. (Θεολογία τόμ. 3 σ. 57-70 
καί 153-173.) 

naπασπυeοπούλου Βασ. 'ΕκκλησιαστικΟν δίκαιον κατ~ τό.ς παραδόσεις τοϋ κα{}η
γητοϋ κ. Κ. Μ. Ράλλη. 'Α&ήναι 1925 Σελ. 159. 

Πασχάλη Δημ. Κεόφυτος Καμπάνης Βπίσκοπος Ίεραπολέως. (θεολ. -ι:όμ. 3 σ. 
34-46ο) 

Πετ,ρακά.κου Δ. 

Πετeά.κη Ε. 

ΠοταμιάΨου Γερ. 

Τζίας κα.i Θερμίων 

σ. 113-123.j 
Νικόδημος Ροίίσσος 1797 -1842. (Αύτό-&ι 

Σuμειhν έπίσκοπος Σύρας, Τζίας, Θερμίων, Τήνου.(Αύτ-ό{}ισ. 316-
329.) 
Τό μοναχικΟν πολίτευμα τοίί 'Αγίου Ορους 'Άftω. 'Α6fιναι 1925 
Σελ. 216. 
"Ιστορία τiΊς 'Εκκλησίας Εν ΚρήτιΊ1925. , 
Χ. Βίος καl άκολου{Ηα τοϋ όσίου και itεοφόρου πατρος ημων 

Γερασίμου του νέου άσκητοU τοϋ "έν τfι νήσφ Κεφαλληνί~, ψαλλο: 
μένι1 τfi 16u Αύγούστοu καl τfi 20n 'Οκτωβρίου. Άθηναι 192σ 
2::ελ. ιστ' +167. 

2τεφαvίδου Βασ. ·ο 'Ρώμης Ίνοκέντιος δ Α' έν τfί &.ναπτύξει τοίί παπικοϋ πρω
τείου. ('Επετ. Πανεπ. 1 Α{}. Θεολ. Σχολ. τόμ. 1 320-328). 
Λόγος έναρκτήριος είς τΟ μάitημα τής γενικijς έκκλ. ίστορ~ας. 
Αί πρόοδοι τών ίστορικδ")ν έπιστημών και ή πρός αύτάς σχεσις 

εής έκκλ. ίστορίu.ς. (AiJτόftί τόμ. 1 σ. 243-258.) 
2υνοδινοV Πολυκάρπου. 'Εκκλησία καt πολίτευμα. Έν Άftήναις 1~25 Σελ. 23. 

;, Έκκλησία καΙ πολιτεία. (Θεολογία τόμ. 3 σ. 5-25.) 

Τeεμπέλα Π. 

Νεόφυτος Δούκας. (Α\Jτό-6ι σ. 137-152.) 
Ό ίστορικός ύλισμός έξ &πόψεως φιλοσι;~φικής. 'Af}fι'\'αt 1925 

Σελ. 80. 
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Τeεμπέλα Π. Ή τελεσιοuργία τQυ α γιου βαπτίσματα~ πάλαι τε καί νϊίν. 'Α.fi-ήναι 
1925 Σελ. 10i. 

Φιλαρέτοv Μία σελiς τijς έκκλ. ίστορίας τών κάτω χρόνων. (θεολογία τόμ .. 
3 σ. 307-315.) 

Φραγκούδη ;Σ. Γ. "Η αtιτονομία τής Εκκλησίας. Λόγος Εκφωνηθεiς Εν τϋ Συνελεύσει 

κατιi τήν σu:νεδρίαν τi'jς 9 Δεκεμ6ρίου f924-. 'Αi}fιναι 1925 Σελ. 8. 
Φωκυλίδοv Ι. Ή δσία Παύλα. (Ιiάνταινος τόμ. 17 σ. 33-39.) 

)J Ό Εύαγγελισηlς 'Ιωάννης.- (Αύτό{}ι σ. 189--194, 226-229, 248-
251.) 

:ι. "Ο ίερός Άλέξανδρος, &ρχιεπίσκοπος 'Αλεςανδρείας. (Αύτό'fi"ι σ. 

252-253, 335--338, 357-360, 367 -369.) 

)Ι )} 

Χριστοφόρου 

Ai βίβλοι τό)ν βασιλειών καi τών παραλειπομένων. (Αύtό'fi'ι σ. 
419-424, 516-518.) 
Ό ϋ.γιος Πορφύριος, έπίσκοπος Γάζης. (Ί\Uτόθ-ισ. 719-725, 735-
738, 751-753.) 
Ό ίερός 'Αμβρόσιος. (Α:Uτό{}ι σ. 881--885, 89.7-904.) 
Ή Εν Νικαίq; πρcΟτη Οtκουμενικι) Σύνοδος. (ΈκκλησιαστικΟ; 
Φάρος τόμ. 24 σ. 133-244.) 
Διδασκαλία άγίου Δωροftέου (Αύτόθι σ. 245~321.) 

ΑεοΡτοπόλεως. ~Ημερολογ~ακά. (Πάνταινος τόμ. 17 σ. 81-85, 97-
102, 113-124.) 

ΤΕΧΝΗ 

'.ΑδαμαΡτίου 'Δδ. "Ο Μυστράς. Μνημεία. (Ή Εικονογραφημένη της Έλλάδος τόμ. 

1 τεϋχ. 2 σ. 2 • 3.) 
JJ Ό ΜΙJστρaς. Αί τοιχογραφίαι -- Είκονογραφία. (Αύtόftι τεϋχος 

5-6 σ. 2-5.) 
Ζάχου 'Αριστ. Μεσαιωνικό. μνημεία τijς Γορτυνίας. ('ΑρχαιολογιπΟν Δελτίον VIII 

σ. 59-84.) 
Ζωγe&φου Π. Ί'εχνικiι τfις Βυζαντινijς καi μεταβΙJζαντινfις ζωγραφικής. (Έλλη. 

νικiι 'Επιt!"εώρησις τόμ. 18 τεϋχ. 208-211.) 
Καστριώτου ΠαΡ. Ίουλιανοίί τού 'Αποστάτου κεφαλή. ('Αρχαιολ. Έφη μ. 1923 σ. 

118-123,) 
Κό-vτογλου Φ. ·r-I τέχνη του "'Aftω. Άντιγραφη καi άνασυγκρότηση Φώτη Κόντο

γλου. τα ξυλογραφήματα εφιλοτεχνήftησαν άπ' τΟν 'Άγγελο θεο
δωρόπουλο. (Πίνακες 15) "Έκδοσις -Χρ; i'ανιάρη. 'Α&ήναι 1925. 

Ξενοπούλου .Στ. Ψηφιδωτη είκών ή « "Επίσκεψις η εν τ φ Βuζαντινψ Μουσείφ 

'Α-Οηνών. (Δελτίον ~Χριστ. 'Αρχαιολ. Έταιρ. Περιοδ. Β' τόμ. 
2 σ. 44~52.) 

Ξυγγοπούλου .Α. ΕίκόVες τής '-Όσίdς Φιλο-6-έης. ('Ημερολόγιον τijς μεγάλης ~Ελλά
δος 1925 σ. 451-455.) 

JJ Ή Μονη Φα·νερωμένης. ("Ημερολόγιον Όδοιπορικοίί Συνδέσμου 

Όρλάνδοv Α. 

1925 σ. 227-234.) 
Λί είκόνες τοίί άγίου Νίκωνος. (ΜαλεβΟς τόμ. 5 σ. 459-460.) 
"Η Βυζαντινiι πινακο-θήκη τοίί κ. Διον. Λοβέρδου. (Είκονογραφη
μένη τής •Ελλάδος τόμ. 1 τεύχ. Β' σ. 18-19.) 

Πε).εκά ση Δ, 

.2ωτηρίου r. Α. 
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'ΑπΟ τό: άρισtουργήματα τοϊί Μουσείου Ζακύνttου. ('ΗΟJς τόμ. 

1 σ. 69-70,) 
'Η Μοvη της Άγίας Λαύρας. ('Ημερολόγιον τfις λΙεγάλης Έλ- . 
λάδος 1925 σ, 183-198,) 

)) 'Η Νταοι'ι Πεντέλη. ("Ημερολόγων Όδοιπορtκοϋ Συνδέσμου 1925 
σ. 175-191 ) 
'Αρχαιολογία της Χριστιανικης τέχνης καi. ελληνικiι χριστιανικft 

έπιγραφ~κή. Πηγαi καΙ. ο-όσiα της χριστιανικης τέχνης. (ιΛόγός 

έναρκτήριος εiς τό μά-θημα τi'jς έκκλησιαστικfjς άρχα"ιολογίας 

καί παλαιογραφίας». Ά.fiήναι 1925. ('Επετ. Πανεπ. Ά-6. Θεολ. 

Σχολ. τόμ. 1 σ. 281-302). 
Φιλαδελφέως .Α. Δέκα ύδατογραφίαι Εκ τfις "Ελλην. έ.:ταναστάσεως. (Ή Εικονογρα

φημένη τ->'jς Έλλάδος τόμ._ 1 τεϋχ. 2 σ 4-7.) 
Χατζημιχάλη '.Αγyελικ. 'Ελληνικ1) λα'ίκι) τέχνη. Σκϋρος. 'Α-θi'j\•αι 1925 Σελ. 199. 

ΝεΟελληνικ)'-ι λα"ίκ)i τέχνη. Τρίκερι: Φορεσιά. ( Ί-Ι Είκονο· 
γραφημένη τijς 'Ελλάδος τόμ. 1 τεύχ. 3 σ, 7-8.) 
Τρίκερι: Κεντ1lματα. (Αύτό-θ'ι τεUχ. 7 σ. 16.) 

Νέος Έλληνομν1jμων τόμ. ΙΘ'. 

'Επιστολαί έκ τοίί Βιενναίου κώδικος l)llil. Gl'. 342 σ. 3.-Ό Βιενναίος κώδιξ plιiJ. 
GΊ·. 342 σ. 12.- Περιγραφiι κώδικος Νεαπόλεως II-C-35 (Cy1•illus 36) σ. 34. -
Μακάριος Θεόδωρος και Νικηφόρος οί ii-Ιελισσηνοί σ. 42. - Λεονάρδου Άρετίνοu 

πρΟς Γεώργιον Άμοιρούτσην περi πολιτείας Φλωρεντίνων σ. 58.- Περιγραφή κω

δίκων σ. 60.-Διορ{}ώσεις καί παρατηφ1σεις εtς τα έν τφ Ν. Ί~λληνομνήμονι τόμ. 
ΙΣΤ' (1922) σ. 36-56 έκδο-θέντα tαμβικα ποιήματα σ. 68.-ΟUtλλιαμ Μίλλερ., 'Η 

ύπΟ τr1ν Φράγκων κατάκτησις τής 'Ελλάδος σ. 72.- Ι\τικολάου Γιαννοπούλου, Κατά

λογος τ(Ον χειρογράφων τί'jς βιβλιο'6-ήκης τής εν Άλμυρψ φιλαρχαίο1υ έταιρείας 'Όρ

-&ρυος σ. ω. 262. 369.- ΤΟ ύπ' U.ρι-&μόν ΛΘ' κατάλοιπον σ. 77. ΤΟ ύπ' άριitμΟν 
ΡΑ!' κατάλοιπον σ. 125,-'Επιστολαi έκ τοϋ Βιενναίου κώδικας phil Gr. 342 σ. 

139.-Άνωνύμου μονφδία έπl τφ .fiανάτφ βυζαντίνου Cfρχονως σ. 210. --Νέαι παρα
τηρή;εις εί.ς τό. έν τφ Ν. 'Ελληνομνήμονι τόμ. 16 σ. 39-56 Εκδο-8-ένtα ίαμβικιi 
ποιήματα σ. 223.-- "Ερεuναι Εν ταίς βιβλιο-8-ήκαις καi U.ρχεί.οις 'Ρώμης, Βενετίας. 

Βουδαπέστης καi. Βιέννης σ. 225. - ΟUtλλιαμ ~Ηλλερ, Ή φραγκικι) κοινωνία Εν 

'Ελλάδι σ 233.-ΟUtλλιαμ Μίλλερ, Σημειώσεις περί τών 'Αfiηνών έπi τ&ν Φράγκων 
σ. 254.-Έπιστολαί έκ τοίi Βιενναίου κώδικος 1)hil. Gr. 342 σ. 269.-Έπιγραφαl σ. 
'?97.-ΤΟ Uπ' άρι-ΟμΟν Ο' κατάλοιπον σ. 301.-Ίστορία τών Ά.fiηνών άπΟ τοϋ Σύλλα 

μέχρι τοϋ 1821.- Λ. Χατζη, 'Λ.fiηνα'ίκό. οtκογενειακό. Ονόματα σ. 318. Σημειώσεις 
περι της Εν Πελοποννήσφ Βενετοκρατία; σ. 327. -ΟU'tλλιαμ Μίλλερ, Ot δοϊίκες τ&Υ 
ΆfJην&ν σ. 335.-Ε!.δήσεις. 

ΔΙΟΡΘΩΤΕΑ 

Σελ. 184 στ.· 24 &ντ\ 1923 &ναγνωστέον 1924 

" 194 " 4 » Υ(lος) Θ(εοϋ) » Θ(εοϋ) Υ(!ός). 



ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΑΥΊΌΚΡΑΤΟΡΩΝ 

Μεταξu τών καταλοίπων τοϋ άειμνήστου Σ. Λάμπρου το περιέχον το 

μεγαλύτερον Ενδιαφέρον άπΟ άπόψεως ίστορικfίς καl καλλιτεχνικfjς είναι 

&ναμφιβόλως ή συλλογη τώ_ν είκόναιν τών Βυζαντινών Αϋτοκρατόρων, f}ν 

με !διαιτέραν στοργijν περιέpαλλεν δ σοφος έρευνητi}ς έργαζόμενος προς 

πλουτισμΟν αύτfjς μέχρι τών τελευταίων του ήμερών. 

~Η συλλογfι αϋτη άπεικονίσεων τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων κατηρ

τίσifη ϋπο τοu Σ. Λάμπρου δαπάνη τijς Έλληνικijς 'Επιτροπijς τijς έν 

Ρώμο Δίε3νοϋς έκ8έσεως καl έξετέ3η είς τfιν Εκ8εσιν ταύτην κατ& τΟ Ετος 

1911 (Πρβλ. Έκ8εσιν Σ. Λάμπρου έν Τυπάλδου Μπασιά, Το <Ελληνικον 

Τμijμα τijς έν Ρώμη Διεifνοϋς 'Εκθέσεως 1911, 'Aliijναι 1913, σ. 31 κ.ε.) 

Έπ' εύκαιρίιt δΕ τfjς Έκ3έσεως ό .Σ. Λάμπρος έξέδωκε γαλλιστί εϊκονο

γραφr;μένον κατάλογο ν τών έχτε&εισών είκόνων ( 8.- Lanιbτos, EI11pe
reuι·s byzantins catalogιιe illυstre de la collection des poΓ!Γaits 
des Empeι·euΓs de Byzance d' apΓes Jes statιιes, Jes ιniniatυι·es, 

les ivoires et les autΓes oeυvι·es d' aι;t. Athenes 1911 ·• 
Περi τijς συλλογijς ταύτης, &πο μακροϋ καταρτιζομένης, ό Σ. Λάμπeος 

€καμεν έπανειλημμένως άνακοινώσεις είς διάφορα συνέδρια, είς τΟ Α~ 

διε8νες 'Αρχαιολογικον Συνέδριον συνελliον κατ α το i 905 εν Άliι]ναις 
(Πρβλ. Conιρtes-ι·enclιιs dιι CongΓes inteΓnational d' arcl1eologie 
Il'e session Α thenes 1906 σ. 309 χε), ε!ς το συνέδριον τοϋ Καtρου 

τοϋ 1909 (Uonη)tes-Γendυs dιι Congi'Θs inte!'n. d' arc!Ίeologie clas
siqιιe Ime session le CaiΓe 1909 π 267) και εν Ρώμη επ' εδκαιρί\' 

τijς Έκlίέσεως του 1911. 

Άλλα καl άπΟ της έν Ρώμη 'Εκθέσεώς της ή Συλλογή, fiτις απο τοϋ 

1911 έδωρήliη ε!ς το Μουσείον τijς ΆΙστορικijς καl Έliνολογικijς οΕται· 

ρείας τijς <Ελλάδος με τfιν πλήρη έπιφύλαξιν τών δικαιωμάτων τijς προ

τεραιότητος τijς δημοσιεύσεως ε!ς τον !δρυτΊ]ν τijς Συλλογijς, έπλουτίσllη 

dκόμη δια τών ενδελεχών έρευνών τοϋ άκαταπονήτου ίδρυτηϋ της. ~Ως Εχει 

-α.Uτη σ11μεροΥ., άποτελείται εκ τών έξης άπεικονίσεων: 

115 φωτογραφιών έκ. τών μικρογραφιών τοu Κώδικος α. ς. 5. 5. τijς 

Bi bliotheca Estense τijς Μοδένης. 
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160 φωτογραφιών έκ τών μικρογραφιών τοϋ Κώδικος 5-3 Ν- 2 
τijς '.Εiiνικijς Βιβλιοliήκης τfjς Μαδρίτης περιέχονrος τΊ]ν χρονογραφίαν 

τοίi Ί. Σκυλίτση. 

33 φωτογραφιών έκ τών ξυλογραφιii>ν τοϋ έν Νυρεμβέργη κατα το 

1493 εκδοlίέντος Libeι· chωnicoι·ιιm rou Haι·tιnann Schedel. 
99 απεικονίσεων έγχρώμων κα\ φωτογραφικών έκ διαφόρων χειρο

γράφων καl λοιπών Εργων τέχνης. 

Καl αύταl μ€ν fΊσαν αί μέχρι τοϋ θανάτου τοίi Σ. Λάμπρου γνωσταl 
απεικονίσεις. 

Έν τοϊς καταλοίποις Ομως αύrοϋ, κατα την ύπΟ tοϋ κ. Γ. Χαριτάκη 

γενομένην κατάταξιν αίιτών, εύρέi3ησαν πολλ<Χ σχετικά πρΟς την Εργασίαν 

ταύτην τοϋ Σ. Λ~μπρου, καταταγέντα εϊς τΟν fiπO στοιχείον ς' φάκελλον. 

(Πρβλ. Χαριτάκη, Σ. Λάμπρου τα μετα Ιiάνατον εϋρεliέντα έν Ν. <Ελλη. 

νομνήμονι XIV 1917-20 σ. 207 κ.ε. τοϋ αδτοϋ, Td &>έκδοτα i!ργα τοu 
Σ. Λάμπρου, ΆΜjναι, 1921, σ. ~ κ.ε). 'Εν τψ φακέλλφ τούτφ περιέχον· 

ται δλίγαι είσέτι -νέαι είκόνες αύτοκρατόρων, ώς καl πολλαt σημειώσεις 

σχετικαt πρΟς τfιν συλλογήν. Μεγίστην Ομως σπουδαιότητα Ενέχει άντίτυπον 

τοϋ κατ& τΟ 1911 έκδο&έντος γαλλιστt καταλόγου τών αύrοκρατόρων, μετα 

παρενι'Ιέτων φύλλων χάρτου, έφ' ών ό Σ. Λάμπρος i!χει αναγράψει πληliiιν 

σημειώσεων καl συμπληρώσεων τοϋ Εργου του, δυναμένων ν& καθοδηγή

σουν είς λεπτομερεστέρας έρεύνας. 

Ή έπl τfις Εκδόσεως τών καταλοίπων τοϋ Σ. Λάμπρου συσταθείσα 

Έπιτροπη μεταξU τών Επειγόντων αύτi}ς Εργων Εκρινεν έπιβαλλομένην τήν 

δημοσίευσιν τijς Συλλογijς ταύτης ε!ς λεύκωμα, ό\ρισε δε ε!δικi}ν vποεπιτρο

πfιν· πρΟς μελέτην του ζητήματος τούτου. "Η ύποεπιτροπfι άπετελέσf3η Εκ 

τών κ. κ. Άδ. 'Αδαμαντίου, Γ. Σωτηρίου, 'Α. Όρλάνδου, Γ. Χαριτάκη 

-καl 'Α. Ξ.υγγοπούλου. 

Μετα πολλι\ς συνεδριάσεις η Έπιτροπfι παρεδέχ8η κατα το μέγαλύ

τερον αδτοϋ μέρος τiι ϋπο τοϋ κ. Γ. Χαριτάκη vποβλη&εν σχέδιον έκδό

σεως 8χον έν ταϊς γενικαϊς αύτοϋ γραμμαi:ς ω; έξης. 

ΠρΟ τf'ις Εκδόσεως να γίνη Επανέκδοσις τοϋ έπ' εUκαιρί\t τijς Έκ8έ

σεως τi'jς p,;,μης έκδοliέντος γαλλιστi καταλόγου μέτα τών προσliηκών τοϋ 
Σ. Λάμπρου, τώ~ εύρισκομένων είς τΟ άνωτέρω μνημονειι{fεν άντίτυπον 

τοϋ ~αtαλόγου _τοϋ ύπάρχοντος εν τψ σχετικ<fι φακέλλφ τών καταλοίπων. 

~ο έπανεκδοftησόμενος ο-δτος κατάλογος ν' άποσταλ[ι είς τοiις εtδικοUς 

iρευνητ&ς "'Έλληνας και ξένους μΕ την παρdκλησιν, Οπως ούτοι ύποδεί

ξωσι τaς τυχον ύπαρχούσας έλλείψεις. 

Μετ& τοϋτο, δταν πλέον η Έπιτροπη fJ& εtναι βεβαία Οτι πάσαι 

~~~---·······--····-----. .......................... ~f ................................... ........ 
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σχεδΟν αL γνωσταl &πεικονίσε_ις αύτοκρα_τόρων άναγράφονtαι είς tOv κατά
λογον τοϋτον, να προβϋ είς τας μάλλον άναγκαιούσας άντ:ιγραφάς, είτε 

έγχρώμοuς ε'ίτε φω~ογραφι~ιας _τών νέων ~uχOv ί'ιποδειχ&ήσομένων άπεικο

νίσεων αUτοκρατόρων καl οϋτω να γίvη ή εκδοσις πασών. τών είκόνων_. 
Τών άπεικονίσεων να προηγη&fi :πρόλογος, ώς τσιοϋτος δε _να τε{}οϋν 

αί είς τα διάφορα συνέδρια &νακοινώσεις τοϋ Σ. Λάμπρου περl τών είκό

νων τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων. 

CH Έπιτροπη αποβλέπουσα είς την_ έξ"αιρετικf]ν σπουδαιότητα τfjς_ 

Συλλογfίς ταύτης, περl ής εύμενέσταται ύπΟ διαπρεπών Επιστημόνων έξ

ηνέχΒησαν κρtσεις (πρβλ. JJaltoιι, Byzantine aΓt anι! aΓCIΊeology, Ox
fω·d 1911 σ. 683. Heisenι!Je1'g έν Β. Ζ. ΧΧ. 1911 σ, 603 καl έπιστο

λας έν τ ψ φακέλλφ ς' τών Καταλοίπων) ποιείτάι δερμηv ϊκκλησιν πρΟς 

τα Επιστημονικα σωματεία καΙ. τοUς έκδότας περl δημοσιεύσεως της πολυ

τίμου ταύτης Συλλογfjς, flτις προώρισται να παράσχη άνεκτιμήτους ύπη~ 

ρεσίας είς τοUς περl την βυζαvτινηv ίστορίαν, τέχνην καl εvδυμασιολογίαν 

άσχολουμένους. 

\ 

ΤΑ ΥΠΟ ΊΉΣ ΕΤλΙΡΕΙΑΣ Ι<ΑΤΑ ΤΟ 1925 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

eH 1iμετέρα Έταιρεία Επιδιώκσυσα κατα τΟ διαρρεϋσαν 8τος 1925 
τfιν έφαρμογfιν τών ύπΟ τοίί καταστατικοϋ όριζομένων σκοπών της είς 

δύο κυρίως καrευδύνσεις ~στρεψε τi]ν προσοχ1]ν τη; α) ri]ν προαγωγijv 

της περt τα Βuζαντιvα πράγματα έπιστημονικfjς έρεύvης κάl- β) τfιν έκλαt
κευσιν τών γνώσεων τών άναφερομένων είς τfιν Βuζαντινi}ν περίοδον. 

ΤΟν πρώτον τών σκοπών της τούτων Επεδίωξε δια tης έξακ~λου-&ήσεως των 
-άνακοινώσεων τών έταίρων _της) ών περιλήψεις βλ€πει Ο &ναγνώστης μικρΟν 

dνωτέρω καl δια τfίς έκδόσεως τοϋ παρόντος τόμου, Ον, παρα τΟν Εν t(ρ 

ttεtαξU Επελ{}όντα διπλασιασμΟν των τυπωτικών, Εγκαίρως παραδίδει ε'Lς 

την δημοσιότητα, χάρις εLς την ύποστ1lριξιν, fις Ετυχεν ού μόνον παρα 

τών μελών της, άλλα και άλλων παραγόντων, ών τi}v οLκονομικfιν Ενίσχυ

-σιν έπέκαλέσ{}η καl έπέτυχε τΟ Διο~χητικΟν Συμβούλιον. 
'Επl τfi εύκαιρίg ταύτη 1Ί (Εταιρεία {}ερμώς εύχαριστεί &πΟ τοϊi χώ

-ρου τούτου πάvτας τοUς ημετέρους καl ξένους Επιστήμονας τοUς δημοσιεύ

σαντας εύμενείς ύπΕρ τfjς 'Επετηρίδας κρίσεις. 

~ο δεύτερος των σκοπών τfίς (Ετ. έπεδιώχfiη δια τών έν τfι αί{}ο_ύσn τοϋ 

Φιλολογικοϋ Συλλόγου Παρνασσοϋ γενομένων διαλέξεων, καδ' ι'iς ώμίλησαν 

1) Ό κ. Κ. Φi!.ανδρος, Περl τών Πατριαρχών Κωνfπόλεως κα\ τijς 

οέκλογfjς αύτών δια μέσου τών αίώνων. 

2) Ό κ. Υ Αν{}, Παπαδόπουλλος, Περl των 'Ελλήνων τοϋ Πόντου 

-κατ& τΟν μεσαίωνα 1). 
3) Ό κ. Γ. 'Αρβανιτάκις, Περi τών συμβολικών Χριστιανικών παρα

<Jtάσεων "). 
4) Ό κ. Φ. Κουκουλές, Περl αiχμαλώτων κατiχ το\Jς Βυζαντινοvς 

χρόνους'J. 

5) Ό κ. Ί. Σvκουτρijς, Περl Βυζαντινijς Κύπρου καl 

6) Ό κ. 'Εμμ. Ιlεζόπουλλος, Περl τών ~μνών τijς Κασ(ας. 

1 } Ή διάλεξις 1 Εδημοσιεύftη έν τψ 'ΗμεQολογίφ τfις J\Ιεγάλης Έλλάδος τοίί 192~ 
<J. 367-380. 

2} 'ΌQα τUν ΠαQόντα τόμον σ. 183-219. 
3 ) '-Η. διάλεξις αύτη έ.ξεδό{tη iν περιλήψε~ Εν .τφ Ήμερολογίψ της μεγάλης 

•Ελλάδος τοϋ 1~25 σ. 33-45. 
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Άλλa καl τaς έπιστημονικaς έκδρομaς δεν παρημέλησεν ή 'Εται

ρεία. Κατ& Μά"ίον διωργάνωσε μίαν τριήμερο ν είς Σπάρτην και Μυστράν. 

κα{}' 1ϊν &μίλησε περι μεν τijς άρχαίας Σπάρτης καl τών μνημείων της δ 

άρχαιολόγος κ. Κ. Ρωμαίος, περι δε τοϋ Χριστιανισμοϋ έν Λακεδαίμονι 

κατd τΟν μεσαίωνα καl της έπl τfiς άκροπόλεως μovfis τοϋ Οσίου Νίκαινο; 

ό κ. Φ. Κουκουλές. Περι τών μνημείων και τίjς τέχνης τοίί Μυστρά, τοίί 

σπΌυδαιοτάτου τούτου Βυζαντινού κέντρου, ώμίλησεν έν έκτάσει ό κα8η

γητijς τοίί Πανεπιστημίου καl ήμέτερος Σύμβουλος κ. Γ. Σωτηρίου. 

Ή δευτέρα έκδρομη τών μελών έγένετο κατa Σέπτέμβριον είς Σιtέτσας 

Ι!νιtα ό "· r. Σωτηρίου διέλαβε περl τίjς Ιστορίας και τέχνης τών Ιστορικών 
έκκλησιών τίjς Παναγ(αc, Ά γίας Τριάδος καl Ταξιαρχών. 

Ή 'Εταιρεία προθύμως φροντίζουσα Περl παντος οπερ dφορ~ ε!ς 

τΟν ΒυζαντινΟν κόσμον καl την μελέτην αύτοϋ, ένερyώς έπενέβη παρι:Χ τοίς 

Άρμοδίοις, οταν έπεζητήθη ή μείωσις παρ' ήμίν τών Βυζαντινών Σπου

δών δι& τijς προτάσεως τίjς περικοπίjς τijς έν τ<$ Πανεπιστημίφ 8δρας 

τοίί δημοσίου και ίδιωτικοίί βίου τών Βυζαντινών, χάρις δε ε!ς το ήθικον 

κίίρος καl τljν έπιβολfιν αύτijς έματαιώltη εύτυχώς ή σχετικη πρότασις. 

Έκπληροϋσα δ' έντολfιν τών μελών, άνατεflείσαν αύτfi κατα η)ν Γενι

κfιν Συνέλευσιν τών μελών τίjς 14ης Φεβρουαρίου, κατέστησεν είς τljν 

Σεβαστfιν Κυβέρνησιν γνωστός τι\ς γνώμας της περl τοϋ σκοποϋ και τίjς 

σημασίας παρ' i']μίν τών Βυζαντινών Σπουδών, ώς καl τοϋ τρόπου, κα3' 

Ον πρέπει αδται να δποστηριχ6ώσι. 

Πληροφορηθεv το Διοικητικον Συμβούλιον έγκαίρως οτι το σκευο· 

φυλάκιον τίjς έν Μετεώροις !ερiiς Μονίjς Βαρλαaμ κινδυνει<ει νι\ καταρρεύσn 

και να φ~αρώσιν η άπολεσθώσι τα έν αϋτφ κειμήλια, δραστηρίας κατέ-. 

βαλε παρό τι'ρ ~y πουργείφ τών 'Εκκλησιαστικών και τ ψ Έκκλησ~αστικψ 

Ταμείφ Ενεργείας καL Επέτυχε την παροχf}ν σχετικής περl έπισκευfjς π-tστώ

σεως, διασώσαν οϋτω πολυτίμους Βησαυρούς. 

Σήμερον πολλοl τών ίερών ναών ώς πρΟς τΟ άρχιτεκτονικΟv σχέδιον 

καl τός .τοιχογραφίας δf:ν είναι οίοι Επρεπεv, έν φ Ciφ3-ovα είναι παρ' ήμίν 

τα ώραία άρχιτεκτο\•ικd Βυζαντινό πρότυπα καl κάλλισται αί Βυζαντιναt 

τοιχογραφίάι. Τούτου έ'νεκα ή CΕταιρεία άποβλέπουσα είς την έξύψωσιν και 

τijς τέχνης, dλλι\ και τοίί θρησκευτικού αΙσθήματος τiov έκκλησιαζομένωv 

καΙ ενισχύουσα τι\ς προσπαθείας τοίί Συνδέσμου 'Ελλήνων καλλιτεχνών, 

dνέπτυξεν έγγράφως καl προφορικώς προς το\Jς Άρμοδίους τι\ς έπl τοiί 

ζητήματος τούτου γνώμας της, εύχαρίστως δε βλέπει Ιίτι i]ρχισαν Jjδη λαμ

βανόμενα τι\ κατάλληλα μέτρα. 
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ΤΟ ΔιοικηηκΟν Συμβούλιον έπεκτείνον τΟν κύκλον τών Επιστημονι

κών του σχέσεων εtχε τfιν τιμfιν ν& συyκαταριflμijση μεταξiι τών Επιτίμων 

μελών του Εννέα διακεκριμένους Επιστήμονας είς διάφορα άνήκοντας f:6νη~ 

ΛυπηρΟν μόνον εtναι Οτι Εκ ~οϋ κύκλου τών έπιτίμωv έταίρων Εξέλιπεν 

ό άοίδιμος Ed. Kuι~tz, Οστις τόσον fιγάπησε καl τόσον εύδοκίμως ήρεύ
νησε τΟν ΒυζαντινΟν κόσμον. 

Ή ήμειέρα 'Εταιρεία προσκληθείσα tνα μετάσχη τοίί έν Μιλάνφ 

δεκάτου τετάρτου διεilνοίίς συνεδρίου στενογραφ(ας έδήλωσε συμμετοχη,. 

ε!ς αύτό διa τοίί Συμβούλου της κ. Σοφ. Χουδαβερδύγλου. 

Το ήμέτερον σωματείον μόλι; έπληροφορ>jθη .Οτι έκ τοίί ilρόνου τοίr 
Χρυσοστόμου dπηλάθη uπό τών Τούρκων ό Παναγιώτατος Πατριάρχης 

Κωνσταντίνος Ζ ', ή κορυφη τijς όρθοδοξ(ας καl άντιπρόσωπος τών παρα

δόσεων τοϋ Βυζαντινοϋ κόσμου, διεμαρτυρή{}η έντόνως πρΟς του; δια

νοουμένους και τα έπιστημονικα σωματεία του πεπολιτισμένου κόσμου~ 

Ή βιβλιοθήκη τίjς Έταιρε(ας, κατόπιν σχετικijς έκκλήσεως μας, έπλου

τ(σθη σημαντικώς, δΕν &μφιβάλλομεν δ' οτι ο! τόμοι της διαρκώς θα πολ

λαπλασιάζωνται, χάρις είς τΟ ύπΟ τών μελών έπιδεικνυόμενον Ενδιαφέρον. 

Έπ' Εσχάτων παρατηρείται είιτυχώς παρ' ήμίν τάσις πρΟς μίμησιν 

τοϋ Βυζαντινοίί κόσμου και έν άλλοις καί έν τfj κατασκευϋ και έπιπλώσει 

οίκιών κατ& τΟν ΒυζαντινΟν τρόπον. cH eΕταιρεία {}εωρεί έαυτfιv είιτυχfj, 

διότι καl τfιν τάσιν ταύτην προκαλεί καl fiποβοηδεί παρέχουσα τα άναγ

καία • στοιχεία είς τους έταίρους της καl πάνtα ζητοϋντα την γνώμην καl 

έπέμβασίν της. 

Ta ο!κονομικa τijς Έταιρεiας εύτυχώς έξασφαλiζονται καt προάγον

ται, ώς δεικνύει ό κατωτέρω πίναξ, οiiτινος τα ποσ& έξελεγχ3έντα ύπό τών 

κ κ. Κ. Kaρζij, Γ. Μ"ανσ6λα καl Αlμιλ. Τσοκοπούλλου εuρέθησαν έν πλη

ρεστάτn τάξει. 

Ό ΓραμματεUι; 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

Ό Πρόεδρος 

ΠΑΝΑΙΌ Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ 
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ΤΗΣ ΕΤΑlΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΙΔΡΥΤΑΙ 

ΑΜΠΟΤ Κ ΒΟΛΙΔΗΣ Θ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ I. ΔΑΡΑΛΕΞΗΣ Χ. ·ΔΗ~ΗΓΙΑΝ
ΝΗΣ Μ. ΖΕΡΒΟΣ Ι. ΖΩrΡΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΤΦΗ ΘΕΟΔΩ
f'ΟΠΟlΆΛΟΣ ΣΠ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ Π. Δ. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟlJ Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛ<Η' ΤΟΥΑΑ ΚΟΥΚΟΤΛΕ 
ΛΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Φ. ΛΑΜΠΙΚΗΣ Β. ΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ. ΜΑΘΙΟ
ΠΟΥΛΛΟΣ Π. ΞΕΝΟΠΟlΆΑΟΣ ΓΡ. Ο ΑΘΗΝΩ'Ι }!ΕΛΕΊΊΟΣ ΜΕΤΑΞΑ
ΚΙΣ t ΠΑ!ΙΑΜΙΧΛΑΟΠΟΤΑΛΟΣ Κ. t ΣΑΡΟΓΛΟΥΣ Π. ΣΙΜΩΝΒΗΣ Β. 
ΣΚΟΥΤΑl'Η ΝΕΛΛΙΙ τΙΠΑΛΛΟΣ Γ. Κ t ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΛΟΣ Γ. 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

Υf10ΥΡΓΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 

ΤΟ ΑΘΉΝΗΣΙ ΠΛΝΕΙΙΙΣΤΗΜΙΟΝ 

ΑΚΙΑΟΓΑΟΥΣ ΛΝΑΣΤΑΣ!ΟΣ 

ΑΜΠΟΤ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑ!Ω'Ι 

ΕΘΝ!ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΊΊJΣ ΕΛΑΑΔΟΣ 

ΙcΚΚΛΗ:οJΙΑΣΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 

Ε\!ΠΕΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑ\!ΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΛΛΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΛ 
ΛΑ \ΙΠΙΚΗ ΣΟΦΙΑ 

λΑΜΠ!ΚΗΣ ΒΛΣΙΛΕ!ΟΣ 

ΛΙΑΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΛΣ 

ΛΟΒΕΡΔΟΣ Δ!ΟΝΥΣΙΟΣ 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΜΙΧ. 

ΠΑΓΓΕΙΟΣ ΕΠΠ'ΡΟΠΗ 

ΠΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤ. 

ΡΟΥΣΣΟΣ Ν!ΚΗΊΆΣ 

τΙ'ΑΠΕΖΛ ΑΘΗΝΩΝ 

ΧΩΡΕΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΔΩΡΗΤΑ 

ΓΕΝΙΚΗ Tl'AΓIEZA ΊΊ-ΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΒΕΛΙΣΣΑΡ!ΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

@1ΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑ ΊΙΟΣ 

ΘΕΟΔΩl'ΑΚΑΚΟ~ ΓΕΩΡΓlΟΣ 

!ΓΓΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΡΑ\ΙΑΝΟΣ ΔΗ\ΙΗΤΡΙΟΣ 

Π. Κ!τΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 

ΚΥΊ'ΙΚΑ~Δ!ΟΝΥΣΙΟΣ 
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ΤΟ ΠΙ'ΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗτΙΚΟΝ ΣΥΙΙιiΒΟΥΛΙΟΝ ΊΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

t Η. Α. Σ. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙτΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΙ<;ΛΕΤΙΟ~ 

ΑΝΠΠΡΟΕΔΡΟΙ 

Ι. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΓrsΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΛΟΣ 

1~ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

ΦΑ!ΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

ΤΑΜΙΑΣ 

ΙΈΩΡΓ. Ε. ΙΙΠΑΛΔΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟl 

ΙΩ ΖΙ;ΡΒΟΣ ΣΠ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΆ ΝΙΚ Δ. ΚΑΛΟ· 
rΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ ΠΑΝ. Δ. ΚΛΛΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ ΑΙ'. ΚΟΥΖΗΣ ΑΡΧΙΜ. 

ΧΡΥΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΛΟΣ Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΩτfΙΡΙΟΥ 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗτΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΝ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ 

ΑΝτJΠΡΟΕΔΡΟl 

Ι. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΎ'ΛΕΣ 

ΤΑΜΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓ. Ε. Τ!ΠΛΛΔΟΣ 

ΕΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

θΕΜ. ΒΟΛΙΔΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΣΠ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΛΟΣ ΑΡ. ΚΟΥΖΗΣ ΒΑΣ. ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΑΝΛΣΤ. ΟΡΛΑΝ· 

ΔΟΣ ΑΝΔΡ. ΞΥΓΙΌΠΟΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΣΩΤΉΡΙΟΥ ΛΛΦΡ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
ΙΈΩΡ. ΥΠΕΡΙΔΗΣ ΣΟΦ. ΧΟΥΔΑΒΕΡΔΟΓΛΟΥΣ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΗ 

ν 

ANASTASSIEVIC DRAG. 
BANESCU Ν. 
ΒΕΝΙΖΕΑΟΣ ΕΑ. 

BRE•JCIA EV. 
BREHIER L. 

ΕΠΙΠΜΑ 

t KURTZ ED. 
t Α. Σ. ΜΑΜΕΛΗΣ ΔΩΡΟΘ!i:ΟΣ 

MERCATI SIL. 
MERTI>N ER. 

BROU\VER FRANC. D. S!ί\10:'>/Ε 
IJURY J Β. 

Α Θ. ιι. ΜΕΊΆΞΑΚΙΣ ΜΕΛΕτΙΟΣ 

MILLER ''~'"· 
oiiLLET G. 

CADAFALCH J. 1'. 
COLLINET Ρ. 
DAWKINS R Μ. 

DELEHAYE HIPPOL. 
DIEHI" CH. 
EBERSOLT J. 
GERLAND Ε. 
GREGOIRE Η. 
JERPHANION GUIL. DE 
HEISENBERG Α. 
HESSELING D. 

'Αγαπητός Σπήλ. 

MURAΊ'I FR. 
PALMI!i:RI AUR 
PAVOLINI ΡΑΟΙ"Ο 
PERNOT Η. 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜ. 

SCHLUMlJERGER G. 
STRZYGOWSKI JOS. 

Λ. Υ. TAFARI ΜΑΚΟΝΕΝ 
TAFRΛLI OR. 
USPENSKIJ 1<'. 

ΤΑΚ'ΓΙΚΑ 

Αγγελετόπουλλος Π. 

'Αγγελόπουλλος Θεοφ. 

Άγγελόπωιλλος 'Αθάνατος 'Αρωτ. 

ΆδαμανΗάδης Βεν_έδ. 

'Αλεξιάδου ΚλειJJ 

"Αμαντος Κ 

"Αμποτ Εύγενία 

'Α1ιαγνωστόποttλλος Γ 

Άναστασόπουλλος Κ. 

Άπαλοδijμος Γ. 

'Αποατολάκι ~'Αν. 

Άποστολάκις Κ 

Άnοστολίδης Γ. 

'Λροανιτάκις Ι: 

'Αργυρόπουλλος Περ. 

'Λργυροπούλλου Μ. 

'Ασκητόπουλλος Γ. 

·Αθανασιάδης Μποδοσάκης 

Ά θηνογένης Ί 

Αlμιλιανίδης '.Αχιλ. 

Αi1ιgω· W Wigτanι 

'Ακίλογλους Άναστ. 

Άλεξανδρόπουλλος Άλέξ. 
'Αλεξιάδης 'Αλέξανδρ. 

Άλεξιάδης Ί 
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Άσπρογέρακας Ν. 

Βαλάκις Π. 

Βαλλέττας Γ. 

Baligand Alb. v. 
Βαρδάκις Σπ. 

Βάρδας 'Ι. 

Βαρουξάκι Αlκ. 

Βασιλειάδης Β 

Βαφιάδης Στέφ. 

Βέης Ν. 

Βέλλης 'Ι. 

Βελιανiτης Θωμ. 

Βελισσαρiου Ί. 

Βενιζέλος Κυρ. 

Βερναρδάκις Κ 

Βλάχος Άσημ. 

Βογιατζίδης Ί. 

Βολανάκις Δ. 

Βολω•άκις Μαν. 

Βολονάκις Μιχ. 

Βορ,•όζης Ζάχ. 

Βρυζάκις ΆΟ. 

Γαζής Ά1•τ. 

Γαλανόπουλλος Μελέτ. 

Γ""''l ματά 'Ε λ. 
Γεν1•ηματάς Θεόδ. 

Γερακάρης 'Ι 

Γεωργιάδης Άριστείδ. 

Γεωργιάδης Γ. 

Γιαν-νηκώστα Στέλ. 

ΓιαννόπουλΧος JV. 
ΓιωΨακοπούλλου Άλεξ. 

Γιατράκου Παϊσiα 

Γιοτσαλίτου Καλ. 

11ιόκας Κυρ. 

Τακτικα Μέλη. 

Γουδi)ς Ν. 

Δ α6όπουλλος Ι. 

Δ αλαμάγκας Κ 

Δ ασκαλάκις 'Αποστ: 

Δέ Βιάζης Σπυρ 

Δ εληγιάν1•ης Π. 

Δένδιας Μ 

Δεσμίνης Δημοσθ. 

Δ ευτεραϊΌς Μαρί,.· 

Δζανiδης Στέφ. 

Δημάρατος Ί 

Δημητρακάκις Στέλ. 

Δ1)μου Κ 

Διαμαντόπουλλος Άδ. · 
Διαμαντόπουλλος Διον. 

Διαμαντοπούλλου Μ. 

ΔοαΨiδης 'Ι 

Δοξαράς ΕίρηΨ. 

Δούκα Άγγελ. 

Δ ού1•ιας Θεοδ. 

·;· Δραγούμης Κ. 
Δραγούμης Φiλ. 

Δρακόπuυλλος Γ. 

Βλεόπουλλος Νικηφ. 

'Ελεοπούλλου Καλλιρ. 

'Ελευθεριάδης Ν. 

Έλευ θεριάδου Άριάδ. 

Έλευθερουδaκι ΈJ .. 
Έλευθερουδάκις Κ 

ΈλευΌερουδάκις Μιχ. 
Έμπεδοκλής Γρ. 

'Εμπειρίκος Γ. 

'Εμπειρίκος Γ. Μ. 

'Εμπειρίκος Κ 

'Εμπειρίκος ΛεωΨ. Μ. 

. Εμπειρίκος Σταμ. 
'Ε ' 'Ε'' μπειρικου ~Α. 

'Εξψτάρης Γ. 

Εvαγγελίδου Μ. 

Ζαλοκώστας Κ 

Ζαλοκώστας Χρϊστ. 

Ζαμπίδης 'J(ωκ. 

Ζάχος 'Αριστοτ. 

.Ζέγγελη Καiτη 

Ζέη Μαριέττα 

Ζέπος Δ. 

Ζερ6ουδάκι Χρυσ. 

Ζουμπουλίδης Ν. 

Ζυγομαλάς 'Ι. 

Ζωγράφος Π. 

Ζωγράφου Εvγ. 

Ζώης Λ. 

Ήλιάσκος 'Ι. 

'Ησαί'ας Γ. 

Θάνος Δ. 

Θεοδωρακάκος Γ. 

Θεοδοσιάδης Πrι1'. 

ΘεοψαΨίδης 'Ι. 

Θεοφίλης 'Ι 

Θεοφιλοπούλλου Εύρυδ. 

'Ιγγλέσης Ί. 

Ίγγλέσης Σωτ. 

Ίζαηλώφ Μίνα 
ΊωαΨΨίδου Χρυσάγ(}η 

Κα6αφάκις Διομ. 

Κα6αφάκις Χριστ. 

Καζάζη Μ. 

Κακριδής 'Ι 

Καλαπο θάκις Δ. 

Καλ!Jοκορέσης Δ. 

Τακτικά Μέλη, 

Καλ6οκορέσης Λ ε ων. 

Καλιτσου1ιάκις ~ L 

Καλλιγά Αίμ. 
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Καλλιγάς Παvλ. 

J(αλογερόπουλλος Δ. 

Καλογερόπουλλος Διο1•. 

Καλογερόπουλλος Ν. 

Καλογεροπούλλου Άγ'"l 
Καλογεροπούλλου Τούλα 

Καλομενόπουλλος Νικόστρ. 

Καλτσέτης Άχιλ. 

Καλύοας Δ. 

Καλυ6ίτης Δ. 

Καλυ6ίτης Κοσμάς 

Καμπα1•άκις Πάτρ. 

ΚαμπάΨης Λεω1•. 

Καμπάς Ν. 

Καμ,πiiς Σιμ 

Καιιπέοος Δ. 
' ' . 

Κα,•δρfjς Εvθ. 

ΚαΨαρέλη Νίτσα 

Κανέτσιος Γ. 

ΚαΨτώρου Μίγκα 

Καπερώνης Ν 

Καραμαλίκης Ριχ 

Καραμάγος Δ . 
Καρανικόλας Πάνος 

Καργιωτάκις Ν. 

Καρζής Κ 

Καρούζος Χρίστ. 

Καταλά1•ος Ν 

Κατσαντώνης 'Βλ. 

Κεραμόπουλλος Ά Ψτ. 

Κοi{ιζόγλου Ραλλοv 

Κοκίδης Ν < 
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Κοκόλης Κ. 

Κοκόλης Σπυρ. 

Κολλινιάτης Ήλ 

Κολλυβι'i Θάλ. 

Κολλυβι'iς Ν 

Κολοκοτρώνης Β. 

ΚομιαΨος Παν. 

Κ01•ιογιά,,ης IJ 
Κόντογλους Φώτ 

Κορκόδειλος Δ 

Rορομηλι'iς Γ. 

Κοσμετι'iτος Κοσμaς Φωκι'iς 

Κοσμοπούλλου Σοφ. 

Κοτζιaς Ν 

Κουϊμουτσόπουλλος Δ. 

Κουκουλaς Γ. 

Κουκουλέ 'Α ναστ. 

Κουκουλέ Jl,ιJ. 

Κουτρέλης Π 

Κουφaδος Κ. 

Κουφος Δ. 

Κοφ11•aς Γ. 

ΚρητικΌς Εύάγ. 

Κρητικος Ν 

Κριεζής ΆΨδρ. 

Κτεψ{iς Χριστόφ. 

Κυριακίδης Άριστ 

Κύρου 'Αλέξ. 

Κ ύτικαζ; Δ !01' 

Κυπαρίσση Κλεοπ. 

ΚωΨσταΨτ!1•ίδης Μι χ. 

J(ωνσταντιΨίδης Πέτρος 

Λαζαρijς Θεόδ. 

Λαμπίκη Σοφ. 

Λ αvπρίδης Γ. 

Τακτικό Μέλη. 

Λαχαγ{iς Β. 

Λε01•άρδος Άtt 

Λιάμπεης Χαρίλ 

Λιω•aς Ζαχ. 

Λιώκης Λεω1'. 

Λοβέρδος Διον. 

Λοβέρδος Σπυρ 

Λογοttέτης Κ 

Λουζέας Β. 

Λυμπερόπουλλος Ν · 
Μαζαράκις Ά?.. 

. Μαζαράκις Κ. 

Μαttιόπουλλος Π 

Μακαρό1•ας Γ. 

Μακράκις 'Ι 

Μαλλούχου Σοφ 

Μαμου1•ι'i Εiρ. · 
Μα1ιουσάκις ΜαΨ. 

Μα1ιούσης 'Λνι:. 

+ Μανσόλα "Ελισ. 
ΜαJ'σόλας Γ 
Μανσόλας Κ 

Μαργαρίτης Ί 

Jl,ιJαρινάκι Αlκ 

Μαρούλη Μ. 

Μαρκέτιου Σταυρ. 

Μεγαλίδης Παν. 

Μέκιος Κ. 

Μελίδης Άπόστ. 

Jl,ιJικρουλάκις Γ 

Μιστριώτου Άριάδ. 

Μιταυτσr) Φω•ή 

Μιχαηλiδης Μιχ. 

Μιχαλόπουλλος Δ . 
Μιχόπουλλος Εύστ. 

ι 

' 
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l.ι[ούργελα ΖίΨα 

Μούργελας Ί. 

Μουργόπουλλος Δ . 
Μομφερράιου Χαρ. 

1\Ιουσαϊ:ος Β. 

Μουσούρης Σπυρ. 

Μουστάκας Δ ιοΨ: 

Μπαλaνος Δ. 

Μπελλένης Παρίσης 

Μπενάκις Άλ. 

Μπενάκις 'ΑΨτ. 

lJlπενάκις Έμμ. 

Μπίτζιος Κ 

Μπiτσου Ε1π. 

Μπότσαρης Δ. Τ Νότη 

Μπουκλaκος Κυρ. 

Μπρούμης Ν 

Μυλωνiiκος 'A'J'7:. 

Α. Π. Μυλωνaς Νικόδ. 

1.1υρογιά""'7ς Γ 
Μυταράκι ΤζέΨ 

Μυταράκι Μπεμ. 

Νίδερ Κ 

Νικολόπουλλος Ί. 

Νικολοπούλλου 'Αριάδνη 

Νομικος Χριστόφ. 

Νώτας Γρ. 

ΞαΨθουδίδης Στέφ 

Ξενόπουλλο; Γρ. 

Ξενόπουλλος Στέφ. 

Ξύνδα Έλ. 

Οlκιάδης. Μι χ. 

Οlκονομίδης Κ 

Οiκονομίδης Λεων. 

Οlκονομόπουλλος Β. 

ΟΙκονόμου Γ . 
Οiκονόμου Λυσ~ιι. 

ΟΙκονόμου Ν. 

Οlκ01•όμου Παν. 

Όκταποδ{iς Κ.' 

Παλαιολόγος Γαλψ. 

Παλιεριf.κις 'L 
Πάλλης Άλέξ. 

Πάλλης 'Αριστείδης 

Πω•τελίδης Χρϊ:σιος 

Παπαγεωργιάδης Γρ. 

Παπαγεωργίου Κούλα 

Παπαγρηγοριάδης Σάβ. 

Παπαδάκις Κ. 

ΠαπαδόγιανΨης Γ 

Παπαδόπουλλος Άνδρ. 

Παπαδόπουλλος 'Άνtt. 

Μ.Α. Παπαδόπουλλος Χρυσ. 

Παπαttεολόγου Στέρ. 

ΠαπακωνσταντίΨου Νικ1}τ. 

Παπαλουκ{iς Σπυρ. 

Παπdμήτρου Λίτσα 
ΠαπαΨικολάου Σπυρ. 

Παπανικολόπουλλος Διον. 

Παπαπάνος Κ. 

Παπαφωτεινοv Λιλή 

Παπαχρυσάνttου Χρύσ. 

Παραβάντr/ς Γ 
· Παράσχος Γ. 
Πεζόπουλλος 'Εμμ. 

Περάκις Δ . · " 
Πετρίδης 'Ι 

Πετρίδης Παναγ. 

Πετροκόκκινος Δ. 

Πετυχάκι Χαρά 
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Πλακίδης ~ταϋρ. 

Πολάκις Παρ{}έv. 

Πολυμενάκου Μ 

Πολυχρονιάδης Κ 

Ποντικaκο/; Γ. 
Πουλίτσας Παναγ. 

Πουρής Μιλτ 

Πουρvαρaς Πω•αγ 

Πράταικας Ν. 

Ptaszynski Stanislas 
Ράδος Κ 

Ράδου Ρ6ζα 

Ραζής Β 

Ράϊχμα1'1' Ματ{}. 

Ράλλης Κ 

Ράλλης Μικsς 

Ρέντης Κ 

Ροδίου Αίκ. 

Ροντήρη ΦJώρα 

Ρουμπέν Ίάκ. 

Ρούφου Σοφία 

,Ροϋασος Νικήτ. 

Ρωμα'ίος Κ 

Ρωμανός Κ 

Σαγιαξής Γ 

Σάγκα Έλ. 

Σακελλαρίου Ά1•δρ. 

Σακελλαρίου Εύφ. 

Σαλιάρης Κ 

Σαλιάρης Χριατ6φ. 

Σαμουήλη Εύδ. 

Σαραντής Μιλτ. 

.:Σαρής Άλέξ. 

Σαρής Ί. 
Σαρής Μιλτ 

Τακτικιi Μέλη. 

Σάρρος Δ. 

Σάσαρη Ρ6ζα 

Σβορώνος 'Α(!σ. 

Σγουρίτσας Άγησ. 

Σεϊζd,, Γ 

Σεμελa , Αργυρw 
Σι γάλας Ά π. 

Σιγοϋρος Μ. 

Σίδερης Γ 

Σικελιανού Εϋα 

Σκαλιέρης Γ. 

· L-κλαβενίτης Κ 
Σκ6κος Φίλιπ 

Σκοπελίτης "Α γ γ. 

Σκοπελίτης Στέφ. 

Σκούταρη Νέλ. 

Slizinscu Alex. 
Σμπαρούvης Άθαν. 

t Σοκ6λης Κ 

Σολομωνίδης Σωκρ. 

Σοφιαν6πουλλος Δεων. 

Σοφιαν6πουλλος Πά1•ος 

Σοφούλης Θ. 

Σπανος Γ. 

Σπ,μιος Κ 

Σταματιάδου Είρ. 

Σταμούλης 'Α.11αστ. 
Σταρ6γιαννης Νικ. 

Στελλάκις 'Ηλευ{} 

Στελλάκις Πα1'. 

Στεφανίδης Β. 

Στεφανίδης Μιχ 

Στεφα1'6πουλλος Δ . 
Στεφαν6πουλλος 'L 
Στεφάνου Εύάγ. 

f 

Στεφάνου Χάρίλ. 

2-!ήβενς Άλφρ. 

Στρατηγός Ά1•αστ. 

Στράτης Εύάγγ. 

Στρίγγος Γ. 

Συγκελλάκι Αίκ. 

Συκουτρής . Τ 
Σχοινaς Γ. 

Σχορτσα1'ίτης · Άρίστ. 
Σωμερίτης Εύστρ. 

Σωτηρακ6πουλλος Εύάγ. 

Ταρσούλη 'Α{} 

Τατά,ις Π. 

Τζάρτζανος Άχιλ. 

Τζελέπης Έλ. 

Τζελέπης Πα,αγ. 

t Τιπάλδος Μπασιaς 'Α{} 

1' , 'Ι ορ1'αριτης . 
Τράκας'L 

Τράκας Παναγ. 

1'ραχίλης Ά1~. 

Τραχίλης Στέφ. 

Τριφύλλης Ν 

Τσακίρη Μ. 

Τσακίρη Σαπφw 

1Όακμάκις Άλκ. 

Τσαμαδός Δ. 

1Όα,τίλης Περικ. 

1Όάτσος 'L 
Τσιμπούκης Ί. 

Τσοκ6πουλλος Αίμίλ. 

1Όοκ6πουλλος Β. 

Τακτικά Ι\Ιέλη 

τ 1Όοκ6πουλλος Γ 

Τσοπο.τός Δ. 

Τσοποτδς Κ 

Φάβης Β. 

Φαρακ?.ός Ι 

Φίλανδρος k. 
Φλαμπουριάρη Μ 

Φλωρίδης Φλώρ 

Φουρίκης Π. 

Φραγκίδης Άλέξ. 

Φρέτσα Άγλ 

Φωχaς 'Οδυσ. 

Φωτιάδης 'Αλι!ξ. 

Φωτιάδης Εύάγ. 

ΦωτιΔδης Περ. 

Φωτ6πουλλος Δ. 

Χατζέας Άριστοκλ. 

Χατζηδημητρίου Πολύδ. 

Χατζηϊω4ννου Εύάγ. 

Χατζημιχάλη 'Αγγ. 

Χατζημιχάλης Πλάτ. 

Χατζηπάνος Πάνος. 

Χατζής Ά1•τ. 

Χουρμούζης Κλεάν{}. 

Χρηστάκις Άγα{}. 

Χριστοδούλου lVI. 
Χρ61•ης Χρ'ίστ. 

Χρυσομαλλίδης Χρυu6στ. 

Χωρ~uη Άλεξ. 

Ψαρούδας Π. 

Ψυχογυιός Θε6δ. 
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ΠEPIEXOi\fENA 

Κουκουλi: Φ. Συμβολfι εlς το περl τοu γάμου παρa τοίς Βυζαντινοίς 

κεφάλαιον . . . . . . 

Ξανθουδιδου Στεφ. Μολύβδιναι βοuλλαι έκ τijς Κρήτης . . . . 
Δυο6οvνιώτοv Κ. Κοσμά Βεστίτωρος &νέχδοτα έγκώμια εϊς την 

άνακομιδf]ν τοϋ λειψciνου · τοίί έν άγίοις πατρΟς 
/ ήμό)V 'Ιωάννου του Χρυσοστόμpυ . . . 

v Παπαδοπούλου Α. Α. οι "Ελληνες δπο τοuς Τούρκους . 
Ξυγγοπούλου Α. ΤΟ &νάγf~.υφον τfiς έπισκοπijς Βόλου. 

Βέη Ν, Λέων- Μανουfιλ Μακρός, έπίσκοπος Βελλiiς- Κα· 

λοσπίτης, μητροπολ(της Λαρίσσης - Χρυσοβέργης, 

μητροπολίτης Κορίνιtου . . . . . . . . . . · 
Βογιατζίδου Ι. Το χρονικον τών Μετεώρων. Ίστορικfι &νάλυσις 

καl Ερμηνεία . . . . . . . . . . .· · · · · 

Άe6ανιτάκη r. ΧριστιανικΟ. σύμβολα. Αί ((Ε~λογίαι» τοϋ &γίου 

J\Iηνii . . . . . . . . . . · · · · · 
2'ιγάλα Α. 'Ανωνύμου, Βίος καl &νατροφη τοϋ άγίου Θεοδώ· 

ρου τοϋ Τήρωνος. . , . . . . . . . . . 

(- Γιαννοπούλου Ν. Αι παρa την Δημητριάδα βυζαντιναl · μοναί. 
Μέρος δεύrερον. Ta σφζόμενα μνηνεία. . 

·Σωτηeίου Γ. Α. Ή ομορφη έκκλησιa Αίγίνης. Συμβολfι είς τi)ν 

Βuζαντινfιν είκονογραφίαν καl τέχνην . . . . 

Άμάντου Κ. Γλωσσικαl παρατηρήσεις είς - μεσαιωνικοUς συγ-

γρr~φείς . . . . · . · · · 
~Οeλάνδου Ά·νaστ. Al καμαροσκέπαστοι βασιλικαl τών Ά-8ηνών . 

V'Αναγνωστοπούλου r. π. Πsρl της Επιδράσεως τfiς Βενετίας εις 
τaς uπ' αuτijς καταληφ3είσας Έλληvικaς χώρας . . 

Τιπάλδου Γ. Ε. Ό Ρrος ΣολυμιΊς τών Βυζαντινών καl οί Ροσό-

λυμοι τijς Κεφαλληνίας . . . . . . . . . 
Ξυγγοπούλου Α. Συμπλήρωσις είς τα περi τοu &ναγλύφου τijς 

~ Επισκοπfjς Βόλου 

Σημειώματα ... 
Βιβλιοκρισίαι 

'Ε π ι στ .η μ ο ν ι κ α i άνακu~νώσεις 

Βιβλιογραφία ... . 
Διορδω τέα. . . .. . 
Τ Ο λ ε ύ κ ω μ α τών Βυ~αντινfi:Jν αύτοκρατόρων . 

Τ α ύ π Ο τ η ς ~Ε τ α ι ρ ε ί α ς κατα τΟ 1925 πεπραγμένα. 

Πίνακες, ........ ·' ..... · · · 
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~>Jιedω> Cotιcoules. Precisions sul' le cl1apitΓe ωatι·iωonial 
clιez les Byzantins ]JjJ. 3-41. 

Μ. Coucoules etudie les fianςailles et le ΙΠaΓiage ]JOpulaiι·es 
des Byzantins exclusivωnent au ρoint de vue litteι·ature poρn
laiι·e. Ses sonrces sont les textes dn ωoycn age et les l1abitndes 
du penρ]e gι·ec ωoden1e. 

Etίe1t1>e Xa»tlι.oud"i.des. ρμ. 42-49 et ρlancl1e en zinco 
gΓaρhie. 

Edition ιle seρt 'μloωbs lη•zantins, decouνeι·ts en Cι·ete. Le 
plus iιnpoι·tant et le ωieux conseι·ve est celui d' Andι·e de 
Jerusaleιn aι·cl1eveqne de Cι-ete (Ανδρέου Κρ1jτης Ίεροσολuμίτσυ). 

Α l'endl'Oit, iωag·e de S. Tite, iJ. l'enveΓs ωonograωωe cι·u· 

cifol'J.ile aYec ces mots: "''Ανδρέα-ι' Κρ1lτη; ΤJ"ρόεδρον ΧριστΕ. σώζοις». 

Dans le ωeωe aι-ticle eclition de deux ρloωbs Yenitiens decou
veι·ts en Cι·ete dont I' nn aj)paι-tenait aιι doge Λndreas Coηta

ι-eηns (1368) et I' aιιtι·e a Antonius GΓiιnanus (1521). 

Κ. 1Jyoυo1Mtiotis. Cosιna Yestitoι·, panegyι·iqnes inedits suι· 
le Ιtι-aηsfeι·t des ι-eliques de S. Jean Cl11·ysostoιne. ]Jp. 50-8:\. 

J"e ωanuscι·it 231 de la bibliotheqne nationale poι·te non ρas 
seuleιnent un ρanegyΓiqne ωais cinq sιιι· la tι·anslation des ι·e· 

liques de S. CJn-ysostoιne. Α ce pι·οροs I' auteuΓ fait aussi nne 
etnde de Ja vie et des ecι·its de Cosιna Yestitoι-. 

A>ttlι.irne I'aprιdopo.ι.los. Les Gι·ecs sous les Tuι·cs. ρρ· 
84-106. 

La Jiberation dn joug des 'lΊιι·cs est diΊe non a Ja toleΓance 
ι·eligieuse de cenx- ci ιnais iJ. ce fait qne ροηι· le ι·ecruteιnent 

de la ωilice des janissaiι·es, les entι-eρι·ises industι-ielles et ωaι·i· 
tiιnes, Ι' adωinistι·ation, les iωμots les Turcs ρassaient soιιvent 
paι· Jes Grecs. 

Α. Xyngopo.ι.los. I,e ι-elief de Ι' Eρiscoρi j)l'GS de Yolo. JJΙJ. 
107-121. 
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L' auteuι· fait la descι·iption clu ι·elief et trou ve que ses ele
ιnents sont eιnρl'tlntes a I' iconogι·aρl1ie ordinaiι-e. L' inscΓiρtion 
gravee entre J'esus et la Vieι·g·e fait cι-οίι·e gue pι-obableιnent on 
est la en pι·esence d' une vision du nιoine Leont.ios. L' exωnen 
attentif des μaι·ticulaι·ites clu ι·elief μeι·nιetιΓait cle I~ dateι· de 
la fin du ΧΙΙ s. VoiΓ aussi ρ. ;)20. 

Ν. Bees. Leon Manuel Macι-os -Calosι)ites-Clιι·yssoveι·glιis 

!Ψ 122-148. 
Μ. Ν. Bees Γetι·ace les a ventuι·es de Leon Mω;uel Macι-os, 

eveque de Vella en Εμίι·e (1229). Il ρaι·le aussi •du ωetι·oμolite 
de Larissa, suι-noιnιne CalosρitiJs (ΧΙΙΙ e s.) · et du ιnetι'oj)Olite de 
CoΓintlιe, suΓnoιnnιe ClnyssoveΓghis, aρι·es 1170. 

,τ Boyad,jides. La clιι-onique des Meteoι·es. Analyse lιistoι·i

que et inteι·pι·Θt.at.ion. Clιaρ ΤΙ. Fonclation de la slcete de Sta · 
gon. ΧΙΙ s. pρ. 149-182. 

Μ. Boyadjides fait Γeωonteι· la fondation de la slcθte au ΧΙΙ 
s. Il ρaι·Ιe des ρι·eωίeι-s lιabitants des ρetits nιonasteι·es. Au 
ρoint de vue toρogι-aμlιiqιιe l'auteuΓ affiι-ωe que la ville de 
Stagon devait etι-e sitιιee ρres de Kastι-aki d 'aujouι·d' hui, au 
noι-d de Kalaιnbalca. La suι·poρulation a fait etendre la ville 
ΥΘΓS le sιιd dn Yiex Oastι·o, οlι se faisait le con1n1eι·ce. 

G. A1'tιa1tital>'is. Synιbnles clιι·όtiens. Benedictions de S. Me

nas. pp. 18iJ-21 ~-
Exaωen de toutes Jes fόι-n1es de ces ρetits flacons de terι·e 

aρpeles benόdictions de S. Menas. I"'auteι· conclut que l'helle
nisation dn Clιι·istianisιne en ce qui conceι·ne le SJ'Ιnbolisιne, est 
due anx Juifs hellenisants d' Alexandι·ie. Ceci explique la ρι·e
sence clιer. les clιι·etiens d'idees et. de J'eρι·esentations plιaΓao

niqnes et juiνes. 
Α. Sigalas._ ]J]J. :!20-226. Anonyιne. Vie ct eclιιcιιtion de S. 

Theodoι·e TeΓon. 

Μ. Α. Sigalas μublie Ja ]Jt'eιniere θdition c1e _ce texte lιagio
graplιiqne tiι·e des qnatι·e codex qui le ι-aρρoι·tent. L' auteιιι· 
se propose de fouι·niι· ρaΓ Ηι une petite contι·ibntion a Ja fu
tuι·e collection des oeuvres Γelatives a S. Ί'lιeoclore. 

Ν. J. Ya1Mto1ιoulo8. I"es ιnonasteι·es byzantins de Deωe'
tι-iade. Seconde paι-tie. Les ιnonuιnents subsistants. p]J. 227--241. 
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Cet aΓticle est Ja c.ontinuation d' nn tι·avail JJaι·u dans le 
ρι·eωίeι- voluιne de cette ι-evne. De l'eg·Ιise de Ι' ancien ιnonas
teι·e Οξ~ίας 'Επισκέψεως (les plιotόgι·aplιies ont ete j)l'OCUl'ees ]13!' 

Μ. Sotiι·iou) de Malcrynitsa il ι-este qnelques scnlρtuι·es encas
tι·ees dans Jes ωurs de l'eglise du petit νillage, bati en 1767 suτ· 

J'eιnplaceωent de l'ancien ωonastere. L'eglise S. Nicolas de Poι·
taι-ia conserve anssi quelques fι-agωents pι-ovenant dn ιnona" 
steι·e du Ρι-οdι-οηιe de Nea Petι-a. Panηi Jes ωonuωents ρost
byzantins. les plus iωpoΓtants se tl'Onvent dans Jes clιaρe!les 

des localites susωentionnees. 

Geo1•ges Soti1'iou. I"a beiJe eglise d' Egine. μp. 244-27() 
L' auteur etudie' la petite basiliqne a coupole et a nef unique 

de 1' ile d'Eg·ine. L' inscription gτavee suι· Ι' angle nord Ιa fait 
dateι· de 1282. Les peintιιι·es sont a )Jen ρι-es t,onles conservees. 
Ο' est nn type ωixte d'art !Jyzantin et oι-iental. ι· iconogτapl1ie 
a un aiι· aι-chaϊque, ρen de ρeι·soωιages et. sans accessoiι-e ]Jit
toι·esque. On n'y snι·pι·end aucun effoι·t ponι· suivι·e le ιnonve
ωent de la ι-enaissance conυnencee au tenη)s des Paleologues. 
Nous somωes donc en pι·Θsence d'une ωηΥΓe soΓtie des n1ains 
de ιnoines attaclιes aux anciennes tι·aditions oι-ientales. 

C. A1nan.tos. Obseι·vatiόns ]1lιilologiqnes suι· des 6cι-ivains 

cln ιnoyen [ιge J1IJ. 277-287 _ 
.Μ. Aιnantos ι1onne diYer-s exeιnples suι· le sens, ηόη si 

gnale dans les dictionnaiι·es, du tenηe τέω;=aη ωoins_ Selon lui 
μαλλωι-c~ ιiθsigne une esρθce ι1e fonΓΓuι·e, μαλλωτάριον une con
Yel't.UΓe (!G ]aino. On ne doit pas Iiι·e γραμματίζω, ωais γαμματίςω, 

je coιn·l1e. λ Chio, au tenιps des Gcnois, ηιι tι-ibunc] se disait 
Δικαιάων et non Δίκαίόtατοv. Dans cett.e et.ude il est qnestion cle lH 

Παναγία Χυμευτη, de l' fιλιακΟν des ωaisons dn nιoJtenage, des 
sens Υ~Γiθs du t.el'lllθ μέση et du yω·be σκαμμοτίζω qui yeut diΓe 
je lave avec du σ•άμμα, soι·te cle teιτe glaise. 

Anastase Oι·lαndo. I,es bnsiliqnes a couρole d' Allιenes. 

J)j). 288 -- 305. 
Le plan des anciennes L1asilicιnes a couρole d' Λ tlιenes est 

nne coρie des eglises cle la Mesoρotaωie. Lenι- systeωe ιle con
stι·uotion nons Γeροι-te avant l'an ιnille, probableωent fin dn ΙΧ 
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s. Avec des ωodifications faciles a snivι-e le type a snbsistό 
jllsqu' a la doωination tuι·que. 

G. A>tarι•ιostopoulos. Etude sur l' inflnence de Venise dans 
les pays qu' elle occupait jadis. pp. 306-315. 

L' inflnence du dialecte Venitien snι· les dialectes des lles 
et contrees de la Gι·ece ne s' est exercee que sιιι· le vocabulail'e 
qni coωpte de nωnbreux einpι·unts venitiens. 

Ge01•ges Ε. Tipaldo. Le Ros-Soliωas (Hngnes de SnJly) 
des Byzantins et les Rossoliωo de Ceplιalonie. pp. 316-320. 

Μ. Geoι·ges Tipaldo, ΙΗΘΙηbι·e dn conseil d'adωinistration de 
notre Societe, ]Jt'esident de la «Section lιeι·aJdique> de Ia «Societe 
d' Histoire et d' EthnogΓaphie» de Gι·ece, etablit, d' aμι·es des 
ιnannscrits de Ceplιalonie, qne les Rossoliιno d' aujouΓd' Ιιηί 
sont des descendants directs de HugΉes de Sully (suι·noωιne 

Rousseau a cause de ses chevenx ωuχ), clιef de Ι' aι·ωee en · 
voyee μaΓ ChaΓies Ι d' Anjon au secours de Nicephoι·e Cωu 
nene, desμote de l' Εμiι·e, ωeuace μaι· l\1iclιei VIIT Paleologue 
(1280-1281). 

Notes IJP· 321-329. 
Νοωs inconnus de μeintΓes et autι·es aι·tistes lns dans des 

inscι·iptions suι· bois, ωaι·bΓe, iιnnιages a]Jpaι·tenant a des Egli
ses postbyzantines de Thessalie, du Pθloponnese, de la ll1ace
doine, des iles et de l' Epiι·e. 
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